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لرصضلرحمنتجصألئه

التحقيقمقدمة

نبمقدجإ>:الحكيمكتابهفيالقائل،العالمينربللهالحمد

رضونبماأتبعمفللهبهيهدى!مببوكتئبلئونو3مف

ويفديهؤباذنه-النورالم!الطفتمنويخرجهملسنمسبل

علىوالسلاموالصلاة.16[-15لمائدة/11*<م!ستميوصر!اك

الكتابويعلمهماياته،عليهميتلوالاميين،فيبعثهالذيرسوله

للأمة.ونصح،الامانةذىو،الرسالةفبلغ؛ويزكيهم،والحكمة

المحجةعلىالامةوترك،الدينقامبعدمامحموداربهإلىومضى

هالك.إلاعنهايزيغلا،كنهارهاليلها،البيضاء

ابنللامام"السعادتينوبابالهجرتين"طريقكتابفانبعد،أما

لبيانوضعهفقد.بابهفينادرنفيسلكتابتعالىاللهرحمهالجوزيةقيم

لمجر.ورسولهاللهشرعهاالتيالطريقةعلىاللهإلىوالسيرالسلوكقواعد

كتبهوفيالكتابهذامقدمةفيالمؤلففسركما-بالهجرتينوالمقصود

والانابةوالاخلاصبالتوحيدسبحانهاللهإلىالعبدهجرة-الاخرى

اللهرسولإلىوهجرته،والعبوديةوالتوكلوالرجاءوالخوفوالحب

وعباداتهعقائدهمنحياتهشؤونمنشانكلفيبهوالتأسيبمتابعته!و

والإسلامالإيمانيقوملااللتينالشهادتينمضمونهووهذا.ومعاملاته

بهما.إلا

وتزكيةالإحسانبابفيالمذكورتينالهجرتينأهميةتخفىولا

زاعمين،مكتوماسراجعلوهأنمنذالصوفيةفان.اللهإلىوالسيرالنفس

الذوقفيهحكمواثم،أصحابهبعض!يمالنبيبهخصعلمأنه



والانحرافللزيغواسعابابافتحوا=والالهاموالكشفوالوجدان

وطريقة،شريعةإلىالدينتقسيمإلىتعدواثم.والتحريفوالتأويل

حتى،الآخردونحجابالاولأنوقرروا،الباطنوعلمالظاهروعلم

!يم.اللهرسوللدينمناهضاديناصورهبعضفيالتصوفصار

القيمابنالاماموصاحبهتيميةابنالاسلامشيخيكنلمثمومن

لاصلاحبهاقاماالتيالعظيمةالمهمةفيالنظر،ليصرفاادنهرحمهما

عنوالكشف،الصوفيةمزاعمعلىالردعن،الدينمعالموتجديدالامة

.والاحسانالتركيةفي!يمالنبيهديوبيان،انحرافاتهم

غوامضفيالخوضعلىعجيبةقدرةالربانيانالشيخانأوتيوقد

عليهمااللهفتحلماوذلك.عليهاوالكلاماحوالهمودقائقالعارفينعلوم

العبوديةمعارجعلىللظهوروفقهماثم،والحكمةالكتابعلوممن

الشيخينكتاباتصبحتهناومن.الاحسانمقاماتعلىوالاشراف

فيالمنهجوسلفية،الموضوعخطربينالجامعة،والسلوكالتصوففي

علىوقدرة،كانمنكائئالاحدتحيزدونوالسنةبالكتابالتمسك

منظومةأصبحت-التعبيرووضوحالبيانوقوة،الدقائقفيالخوض

.الزاخرةالاسلاميةالمكتبةفينادرة

اللهرحمهالقيمابنافتتحهوقد.هذاكتابناالكتبتلكأجلومن

الذيالاقوموطريقهاالاعظمالسعادةبابهوإذ،والعبوديةالفقر"بباب

فيقاعدةمنهانافعةقواعدعلىتكلمثم.منه"إلادخولهاإلىسبيللا

قريبطريقذكرفيوقاعدةالابتلاء،فيوقاعدةودرجاتها،الانابة

اقسامفيوقاعدة،والاعمالوالاقوالالاحوالفيالاستقامةإلىموصل

مراتبفيجامعببابالكتابوختم.الاخرةالد]رإلىسفرهمفيالعباد



فيها.وطبقاتهمالاخرةالدارفيالمكلفين

عظيمةمباحثإلىوالقواعدالبابينأثناءفيالكلامتطرقوقد

القضاءكمبحثفيها،القولإشباعأهميتهااقتضتمشكلةومسائل

الكتابأقسامأهمولكن.صفحةمائتيمنأكثراستغرقالذيوالقدر

الذيالقسمهو-استطرادايعدفلاالموضوعصميممنوهو-وأنفسها

لبياناختاروقد.السلوكمقاماتعللعلىاللهرحمهالمؤلففيهتكلم

ابنالعباسلابيالمجالسمحاسنكتابالبابهذافيالمشايخغلط

بالنقدفصلافصلافتناوله.الاندلسصوفيةأكابرمنالصنهاجيالعريف

مثلا،الإرادةمنزلةفيقالهماعلىفتكلم،عليهومالهماوبين،والنقض

الخوفوعلى،وجهاعشرخمسةمنالتوكلوعلى،وجهاعشراثنيمن

.وهكذا،وجهاعشرثلاثةمن

المجالسمحاسننشرالذيالاسبانيالمستشرقأنيستغربومما

طريقفيإياهالقيمابنبنقدعلمعلىيكنلمم3391سنةباريسفي

سنة.ثلاثينمنبأكثرالمحاسنقبلمطبوعاكونهمع،الهجرتين

هـ=0132سنةالميمنيةالمطبعةعنكتابنامنطبعةأولصدرتوقد

ثم.اللهفانإغاثةوهو،القيملابنآخركتابحاشيةعلى،م2091

السلفيةالمكتبةطبعةوتلتهاهـ،1358سنةالمنيريةالطباعةإدارةطبعته

منعاليةموثقةنسخةالطبعاتلهذهتتهيألمولكنهـ.1375سنة

صححماإلا،والتحريفاتوالتصحيفاتالاسقاطفيهافكثرت،الكتاب

كثيرةأحيانفيأدىقداجتهادهمأنغير،عليهاالمشرفينباجتهادمنها

.الاخطاءمنمزيدإلى

السلفية-المكتبةطبعة-وبخاصةالثلاثالطبعاتهذهوعن



طبعتانوزعمت.ومراتمراتوصورت،الطبعاتعشراتصدرت

داروطبعة،البديويعلييوسفبتحقيقكثيرابندارطبعةوهما-منها

الظاهرية،نسخةعلىاعتمدتاأنهما-عيونمحمدبشيربتحقيقالبيان

متنمقارنةولكن،الحواشيفيأيضاأوراقهاأرقامالاخيرةوأثبتت

اعتمدتولو.العريضةدعواهماتصدقلاالمذكورةبالنسخةالطبعتين

لمأنهماغير،الطبعاتاصحتكونبأنخليقةلكانتعليهاإحداهما

للقسم!تحلةمتفرقةمواضعفيمراجعتهاعلىتزيدا

هيالتيالنشرةهذهلإخراجوفقنيانسبحانهاللهفضلمنوكان

خطية،نسخخمسعلىفيهااعتمدتوقد،للكتابعلميةنشرةأول

بخطالكتابمسودةهيالتيالظاهريةنسخةإحداهما:نسختانأهمها

تصريححسبالمصنفنسخةمنمنقولةنسخةوالاخرى،المصنف

ناسخها.

إضافاتهمعمسودةالكتابتركقداللهرحمهالمؤلفانليتبينوقد

فيه"بقيقدثمومن،عليهقرئولا،تبييضهامكنهفلا،الكثيرةوالحاقاته

فيلكونهأيضاكلامهبعضضاعوقد.كثيرشيءالقلموسبقالسهومن

السرعةمنكذلكخطهفيوكان.البلىمنهاأكلالتيالاوراقأطراف

فيواختلافصعوبةإلىيؤديماوغيرهالكلماتوتداخلالنقطواهمال

منالمنقولةبالنسخةمستعيناالنصفراءةفياجتهدتوقد.القراءة

وأرجو،المألوفةوعباراتهالمؤلفبأسلوبومستأن!ا،وغيرهاالاصل

المؤلفوضعهلمامقارباأداءدائهوالكتابخدمةفيوفقتقداكونأن

الله.رحمه



الاتية:الفصولعلىاشتملتبدراسةللكتابمهدتوقد

.الكتابنسبةتوثيق-1

.الكتابعنوان-2

.الكتابتأليفتاريخ-3

.الكتابمقصد-4

بعضإلىإشارةوفيه،المهمةمباحثهوبعضالكتابترتيب-5

المصنف.عنداللطيفةالتاليفطرائق

.الكتاب-أهمية6

.الكتابموارد-7

وترجمته.واختصارهوتحقيقهالكتابطبع-8

.الكتابمخطوطات-9

.الفعتمدةالنسخمنمصورةنماذجمع،التحقيق-منهح01

تخريحتولىالذيالنشيريأحمدبنزائدالشيخالاخشكرو

خيراللهفجزاه،الصحيحينأحاديثماعداالكتابفيالواردةالاحاديث

.الجزاء

إذا،والباحثونالعلماءسيمالا،القراءمناملالقلمأضعأنوقبل

بإفاداتهمعلييضنوالاأن،الكتابخدمةفيزللأوخللعلىوقفوا

الضعفإلىفانهوبالغاجتهدمهماوالانسان،ثقيلةفالامانة.وتنبيهاتهم

بتعاونإلاعنديتتملاالعظيمالتراثهذاوخدمةهو!مالنسيان1و



أعدملاأنأرجو،بذاكأكنلمإذوإني؛البصيروالناقدالخبيرالمحقق

عيوبي.إلييهديبصيراناقدا

درجاته،ويرفع،لمؤلفهيغفرنو،الكتاببهذاينفعأناللهأسأل

نبيناعلىوسلماللهوصلى.الربانيينالعلماءيجزيماخيرعناويجزيه

الدين.يومإلىباحسانتبعهمومنوصحبهالهوعلىمحمد

ياضلرا

هـ22/21/7241
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الكتابنسبةتوثيق

القيمابنالامامإلىنسبتهتوثيقإلىبحاجةالكتابهذايكنلم

ظهرعلىوجدمالولا،ذلكفيشكأحدانعرفلافاننا،اللهرحمه

5987،برقمبرلينفيالدولةمكتبةفيمحفوظةوهي،منهنسخة

الورقةأعلىفيبعضهمفكتب،تقريباورقةستينبقدرأولهامنوناقصة

كتب:قبلهاأخرىورقةوفي،حجر"لابنالعملنهج"كتاب:الاولى

قصدالعبارةهذهكتبمنولعل."السلوكفيحجرلابنالعمل"نهج

لانوذلك.بالشراءعليهيعرضهامنوإغراءالنسخةثمنفيالمغالاة

الحافظمؤلفهاكانفاذا،خاتمتهافيجاءهـكما816سنةكتبتالنسخة

حياةفينسختقدهذاعلىفهيهـ،852سنةالمتوفىحجرابن

ثمينةنسخةكونهافيإذنشكفلا،عاماوثلاثينبستةوفاتهقبلالمؤلف

لمإذ،"العملنهج"بعنوانالكاتبهذاجاءأينمنأدريلاولكنجدا!

يكونأنعنفصلا،وذيلهالظنونكشففيمطلقالكتابعنواناأره

نأبالذكروالجدير.اللهرحمهحجرابنالحافظكتبمنلكتابعنوانا

طريقمنعشر"حاديبكونهتصريحاالكراريسبعضبدايةفي

مثلا."الهجرتين

جداكثيرةالقيمابنإلىالكتابنسبةعلىالشواهدفانوبعد،

أبرزها:ومن.ومتنوعة

الكتابمسودةالطبعةهذهفيعليهااعتمدناالتيالمخطوطةأن)1(

بأنهمصرحاالكتابواسماسمهكتبالعنوانصفحةوفي.المؤلفبخط

المخطوطة.وصففيسيأتيكما،تأليفهمن
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السالكين،مدارجكتابهفيمراتأربعذكرهنفسهالمؤلفأن)2(

فيفذكر.فيهموجودةكلهاكتابناعلىفيهاأحالالتيوالمباحث

فرقلاالذينوالتعليلالحكمةنفاةمذهب155()1/الاولالموضع

التيهيوالمشيئةالامر،نفسفيوالمحطورالمأموربينعندهم

منالاصلهذافسادبينأنهإلىأشارثم.هذاعنونهيهأمرهاقتضت

كتابهفيأيضاذكرهنهو،السعادةدارمفتاجكتابهفيوجهاستيننحو

فيموجودالمبحثوهذا.السعادتينوطريقالهجرتينبسفرالمسمى

.ص)246(فيكتابنا

فيالخلقمشاهدفيفصلاأورد048()1/الثانيالموضعوفي

كتابنافيذكرناهماإلاسواهكتابفيبهتظفرلا"ولعلك:وقالالمعصية

فييوجدالفصلوهذا."السعادتينطريقفيالهجرتينسفرالمسمى

.35(0ص)فيكتابنا

صاحبكلامالقيمابنفسرعندما)1/567(الثالثالموضعوفي

المعاوضات""قطعمنهاوأن،الخاصةخاصةرياضةفيالسائرينمنازل

منهوالقربالجنةسبحانهاللهيثيبهأنالصادقالمحبسؤالأنعلىنبه

هذاذكراستوفينا"وقد:قالثم،عبوديتهفيقادحاليسبحبهوالتنعم

".المقاماتعللعلىالكلامعندالهجرتينسفركتابفيالموضع

المحبةفيالخمسالمسائلمنالخامسةالمسألةإلىيشيرالمؤلفولعل

.ص)972(فيكتابنافيعليهاتكلمالتي،والشوق

يبقىهل،الشوقفيمسألةإلى74()2/الرابعالموضعفيشارو

مستقصاةالمسألةهذهذكرنا"ولقد:فقال،يزولأوالمحبوبلقاءعند

وهذه."الهجرتينسفركتابوفي،المحبةفيالكبيركتابنافيوتوابعها
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انظر.المذكورةالخمسالمسائلمنالثالثةالمسألةهيالمسألة

ص)724(.

لهأخرىمؤلفاتعلىالكتابهذافيأحالالقيمابننومنها)3(

والعملالطيبالكلمكتابفيذكرنا"وقدص)86(:فيقولهنحو

مائةمنقريباوذكرنا،لعبدهاللهذكراستجلابالذكرفوائدمنالصالح

النفععظيمكتابوهو،لهاخطرلامنهافائدةوكل،بالذكرتتعلقفائدة

جديدةنشرةمنهصدرتوقد،مطبوعمعروفالمذكوروالكتاب.جدا"

."الطيبالكلمورافعالصيبالوابل"بعنوانأيضاالمشروعهذاضمن

454(،،)425مرتين"المكيةالتحفة"كتابهعلىفيهأحالوكذلك

ابنمؤلفاتمنوغيرهرجبابنالحافظذكرهاالتيالكتبمنوهو

بدائعكتابهمنمواضععدةفيإليهأيضاالقيمابنأشاروقد.القيم

الفوائد.

مجموعذكرنا"وقد:قائلاالمحبةفيلهكبيركتابعلىأيضاوأحال

الصافي"الموردسميناهالذيالمحبةفيالكبيركتابنافيالطرقهذه

تعلقهاوبيان،وأحكامهاوأنواعهاوأقسامهاالمحبةفي"الضافيوالظل

مائةعلىيزيدماذلكمنوذكرنا،سواهمادونالحقبالإله

مدارجفيليهأشارالذيهوالكتابوهذاوجه")124(.

عقلاالادلةطرق"وجميع:فقال-يسمهلموان-)2/895(السالكين

العبدمحبةإثباتعلىتدلووجداوذوقاواعتباراوقياساوفطرةونقلا

كتابنافيطريقمائةمنقريباذلكمنذكرناوقد،لعبدهوالربلربه

.المطبوع"المحبينروضة"كتابغيروهو."المحبةفيالكبير

موضع:فيفقاليسمهما،لماخرينكتابينإلىأيضاأشاروقد
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)077(.مفرد"كتابفيوأهلهالعلمفضلعلىدليلمائتيذكرنا"وقد

فيرجبابنذكرهالذيالعلماءفصلكتابالمقصودأنيخفىولا

.)1(القيمابنترجمة

النخيلمنوالافضلالانفعإلىالكلامتطرقاخرموضعوفي

:فقال،العنبرجحتوأخرىالنخلرجحتطائفةوأنوالعنب

الموضع"هذاغيرفيذكرناهاقدلقولهاحججاطائفةكل"وذكرت

السعادةدارمفتاحكتابهإلىيشيراللهرحمهالمؤلفأنوالظاهر.)808(

.(171)2/المبحثهذاتضمنالذي

الاخرىوالكتبالكتابهذابينالمشتركةالمباحثومنها)4(

التقديمأووالتفصيلالاختصارفيإلابينهاخلافولا،للمؤلف

والموازنةوالمذاهبالاقوالذكرفيومنهجهوبيانهنفسهأما.والتأخير

.الأحيانبعضبعينهاللفطتجدبل،هوفهو،بينها

المشركينأطفالفيالناسمذاهبفيطويلمبحثأمثلتهاومن

الذمةأهلأحكامكتابفينفسهالمبحثوردوقد)842-877(.

داودأبيسننعلىالمؤلفحاشيةوفي)8601-0113(،

.)12/032(

بكأعوذإنياللهم":ع!يمالنبيلدعاءالمؤلفتفسيرأيضاذلكومن

الدينوضلع،والبخلوالجبن،والكسلوالعجز،والحزنالهممن

ومفتاح71()4الفوائدبدائعفيأيضافسرهوقد.6(0)5("الرجالوغلبة

بنبكرللشيخالجوزيةقيمابن:وانظر)5/175(.الحنابلةطبقاتعلىالذيل)1(

)282(.ابوزيدعبدالله
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.(11)8لدواءوااءلدوا37(1/5)دةالسعاارد

والغنىالفقرعلىالسائرينمنازلصاحبلكلامتفسيرهذلكومن

ثم،63،67،972()91هذاكتابنافيفسرهوقد.والشوقلتجريدو

)3/21،804(.)2/794،305(،السالكينمدارجفيفسره

فيتؤكدولكن،لمفارقةوالمشابهةوجوهعنتكشفبينهماوالمقارنة

واحد.لمؤلفالكلامينأننفسهالوقت

رحمهتيميةابنالاسلامشيخشيخهعنالمؤلفنقولومنها)5(

عنهاالحديثوسياتي.عنهشفويةروايةوبعضهاكتبهمنوبعضها.الله

.الكتابهذافيالمؤلفمواردعلىالكلامعند

وبعضها،القيمابنإلىنسبتهعلىالتراجمكتباتفاقخيراو)6(

الاتية.الفقرةمنسيتبينكما،ومعاصريهلتلامذته
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الكتابعنوان

عناوينبعدة-المؤلفكتببعضومنها-المصادرفيالكتابذكر

وهي:،وجوهستةإلىوصلت

السعادتين.وطريقالهجرتينسفر-1

:فقال)1/156(،السالكينمدارجفيالمؤلفسماهالعنوانبهذا

وطريقالهجرتينسفرب)المسمىكتابنافيأيضاوذكرنا.ه".

."(السعادتين

271()2/الوافيفيهـ()764الصفديذكرهالذيهوالعنوانوهذا

المنهلفيهـ()874برديتغريوابنالعصر)4/936(،وأعيان

62(.)3/الصافي

السعادتين.طريقفيالهجرتينسفر-2

:قال048()1/السالكينمدارجكتابفيوردأيضاالعنوانهذا

."(السعادتينطريقفيالهجرتين)سفرالمسمىكتابنافيذكرناه..."

متقاربين.موضعينفيواحدكتابفيالعنوانيختلفأنوغريب

السعادتين.وبابالهجرتينسفر-3

طبقاتذيلفيترجمتهفيهـ()597رجبابنالحافطتلميذهذكره

الوافرالردفيهـ()842الدينناصرابننقلومنه.(175)5/الحنابلة

بنومرعي29()2/المفسرينطبقاتفيهـ()459والداودي)68(

العمادوابن)34(الزكيةالشهادةفيهـ()3301الحنبلييوسف

.(961)3/الذهبشذراتفيهـ(1)980
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الهجرتين.سفر-4

)1/567(السالكينمدارجفيموضعينفيالمؤلفسماهبهذا

للعناوينصالحاختصارهووإنماجديدا،عنواناليسوهو.و)2/47(

.63(/1الوعاة)بغيةفيالسيوطيذكرهوكذا.السابقةالثلاثة

السعادتين.طرق-5

نأالنظريلفتالذيولكن.الاختصاروجهعلىجاءأيضاوهذا

فيهـ()852حجرابنالحافظسماهوكذا،طرقا""هناصارت"الطريق"

فيتحريفاليست-يظهرفيما-طرق""وكلمة.(204)3/الكامنةالدرر

كذاثم.السخاويبخطالذيالاصلفيوردكذابلالدرر،مطبوعة

.(441)2/الطالعالبدرفيمنههـ(0125)الشوكانينقله

السعادتين.وبابالهجرتينطريق-6

عليهاعتمدناالذيالاصلفيمرتينالمصنفبخطوردالعنوانهذا

مقدمةفيوثانيا،العنوانصفحةفيأولا:الكتابهذاتحقيقفي

وبابالهجرتين)طريقوسميناه"...فيها:قالالتيالكتاب

الاعظمالسعادةبابهوإذ،والعبوديةالفقرببابوابتدأناه(،السعادتين

."...الاقوموطريقها

الصفديومعاصرهالمؤلفذكرهاالتيالاولىالثلاثالصيغولعل

استقرثمبينها،رأيهيميلاللهرحمهالمولفكان،رجبابنوتلميذه

.العنوانصفحةوفيالمقدمةفيأثبتهالذيالاخيرالعنوانعلى

يعوللانسختينإلاالخطيةالنسخسائرفيالواردهوالعنوانوهذا

كتبوقد،الضويانإبراهيمبنمحمدالشيخنسخةإحداهما.عليهما
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مع"السعادتينوبابالهجرتينسفر"كتاب:الاولىالورقةفيالعنوان

فأخشى2/ب(،)قالمؤلفمقدمةفيالثابتهوالمعروفالعنوانأن

جامعةمكتبةفيالاخرىوالنسخة.الناسخاجتهادمنذلكيكونأن

هكذا:العنوانصفحةفيالكتاباسمكتبوقد،حديثبخطليدن

."السعادتينوبابالهجرتينطريقوالسعادتينوطريقالهجرتينسفر"
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الكتابتأليفتاريخ

فرغالذيالتاريخعلىنصاغيرهاأوالكتابمخطوطاتفيأجدلم

الاشاراتبعضيليفيماأذكرولكن،الكتابهذاتأليفمنفيهالمولف

.تقديرهعلىتعينالتي

سنةفيهشيخهوفاةبعدالسجنمناللهرحمهالقيمابنالامامخرج

والتفكر،وبالتدبرالقرانبتلاوةمشتغلاحبسهمدةفي"وكانهـ.728

الاذواقمنعظيمجانبلهوحصلكثير،خيرذلكمنعليهففتح

أهلعلومفيالكلامعلىذلكبسببوتسلط.الصحيحةوالمواجيد

يقولكما،"بذلكممتلئةوتصانيفه.غوامضهمفيوالخوضالمعارف

ابنمؤلفاتاستعرضناواذا)1(.ترجمتهفيرجبابنالحافظتلميذه

كتابناعلىصدقهاهذهرجبابنكلمةعليهتصدقكتابانجدلمالقيم

علمفيوضعفكلاهما.السالكينمدارجوكتابالهجرتينطريق

الكلامعلى"تسلط"منالمولفأوتيبماحفايشهدانوهما،السلوك

،الاشارةعنهاوتجفو،العبارةعندهاتنقطعالتيوالحقائقالعلومفي

بعدألفتالتيالكتبمنالكتابينأنفالظاهرأصحابها.يقولكما

طريقأنسبقمماتبينوقدهـ.728سنةالسجنمنالمولفخروج

المدارجفيأحالقدالمؤلفلانالسالكينمدارجقبلألفالهجرتين

.هذاكتابناعلىمراتأربع

سبيلعلىجاءالقدر،فيطويلمبحثالهجرتينطريقفيثم

فيمستقلكتابوللمؤلف.البالغةلاهميتهجداطالولكنهالاستطراد

.(173)5/الحنابلةطبقاتعلىالذيل()1
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والحكمةوالقدرالقضاءمسائلفيالعليل"شفاءوهو،الموضوعهذا

ولمهذا،فيعليهلاحالالهجرتينطريققبلألفهكانفلو."والتعليل

طريقبعدألفالعليلشفاءبأنينبىءوهذا.الاسهابذلكيسهب

الهجرتين.

فيبحث31(5/)12داودأبيسننعلىالمؤلفحاشيةفيويوجد

والردالقدرإثباتأدلةفينظرت"وقد:المؤلفقالوهناك،أيضاالقدر

اللهقدروإن.دليلخمسمائةتقاربهيفاذا،والمجوسيةالقدريةعلى

الكتابوهذا."التوفيقوجلعزوبالله،مستقلامصنفالهاأفردتتعالى

الحظحسنومن.المذكور"العليلشفاء"هوتاليفهالمؤلفنوىالذي

للكتابخاتمتهفيالمؤلفنصإذ،السننحاشيةتاليفتاريخعرفناقد

بحثجاءفلماهـ.732سنةشوالاخرفيمكةفيتأليفهمنفرغأنه

ولاالعليلشفاءكتابإلىالمؤلفيشرولمالهجرتينطريقفيالقدر

تهذيبأثناءفيذلكلهوبدا،مستقلبتأليفالموضوعلافرادنيته

طريقأنعلمناهـ=732سنةمنهفرغالذيعليهوالتعليقالسننمختصر

أعلم.واللههـ.732سنةقبلألفالهجرتين
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الكتابمقصد

المنهجعلىاللهإلىوالسيرالسلوكقواعدالكتابهذاموضوع

بعبادتهاللهيوحدأنعليهيجبفالمؤمن.ع!ييهالنبيبينهالذيالشرعي

فيتبع،لمجيمالنبيهوذلكفيقدوتهيكوننو،ورجائهوخوفهومحبته

وافراد،بالعبادةاللهإفراد:الامرانوهذان.ومنهاجهوشرعههديه

فيقول.الكتابعنوانفيبالهجرتينالمقصودانهما،بالمتابعةالرسول

وقتكلفي-للمؤمن-يعنيفله":مقدمتهفياللهرحمهالمؤلف

والانابة،والتوكل،والعبوديةوالمحبةبالطلباللهإلىهجرة:هجرتان

اللجأوصدق،عليهوالاقبال،والرجاءوالخوف،والتفويضوالتسليم

وسكناتهحركاتهفيرسولهإلىوهجرة.إليهنفسكلفيوالافتقار

محابتفصيلهوالذيلشرعهموافقةتكونبحيث،والباطنةالظاهرة

فعيش،سواهعملوكل.سواهديناأحدمناللهيقبلولا،ومرضاتهالله

.المعاد"زادلاوحظهاالنفس

المسلمينحياةفيالهجرتينأهميةببيانكتبهفيالمؤلفعنيوقد

الشهادتينمضمونلانهما؛عديدةمواطنفيعليهمافتكلم،بالغةعناية

7مدارجفيفقالبهما.إلاوالاسلامالايمانيقومولاومقتضاهما،

لهلازمفرضوهما،هجرتانقلبكلع!ى"ولله:52(0)2/السالكين

والانابةوالاخلاصبالتوحيدسبحانهاللهإلىهجرة:الانفاس]مدى[على

لهبالتحكيم!لجيمرسولهإلىوهجرة.والعبوديةوالرجاءوالخوفوالحب

منوالباطنالظاهرأحكاموتلقي،لحكمهوالانقيادوالتفويضوالتسليم

ظلمفيالماهربالدليلالركبتقيدمنأعظمبهتقيدهفيكون،مشكاته

علىفليحثالهجرتانهاتانلقلبهيكنلمفما.الطريقومتاهاتالليل
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قبلنوراليقتبس،وراءفيرجع،اصلهمنالايمانوليراجع،الرمادراسه

والله،السوروراءمنالصراطعلىذلكلهويقال،وبينهبينهيحالان

."المستعان

في"فصلبعنوان)087(النونيةقصيدتهفيكاملافصلاعقدوقد

الامصارمنفرضاكانتكما،سنتهإلىوالبدعالآراءمنالهجرةتعين

بقوله:افتتحه،بيئا57علىيشتملع!م"بلدتهإلى

الانذاإلىينسخلمواللهبحالهالهجرتينفرضياقوم

إعلانوفيسرفيإخلاصبادالرحمنإلىالاولىفالهجرة

:قالأنإلى

والاحسانوالايمانإسلامبادالمبعوثإلىالاخرىوالهجرة

القولافاض،بالشاماصحابهإلىتبوكمنبهابعثالتيرسالتهوفي

اللهإلىالهجرةأنوذكر،بليغأدبيباسلوبالهجرتينأهميةبيانفي

ومرادهاللهمطلوبوهي،وقتكلفياحدكلعلىعينفرضورسوله

وهجرة،الاصلوهي،الحقيقيةالهجرةهيالهجرةوهذهالعباد.من

منهيقضىوالذي":قالاللهإلىالهجرةفسرماوبعد.لهاتابعةالجسد

الكفردارمنالهجرةفيالمسائلويفرع،الكلاميوسعالمرءانالعجب

عارضةهجرةوهذه،بالفتحانقطعتالتيالهجرةوفي،الاسلامدارإلى

علىواجبةهيالتيالهجرةهذهماو.أصلاالعمرفيبهتتعلقلاربما

إلاذاكوما.إرادةولاعلما]فيها[يحصللا]فانه[الأنفاسمدى

.2(1-02)"غيرهينجيهلاعماوالاشتغاللهحلقعماللاعراض

الرسالةفيعليهاالمؤلففكلامع!مالرسولإلىالهجرةماو
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منعهدهفيالمسلمينأمرإليهآللماشديدتألمعلىينطويالمذكورة

ومعاملاتهم،وعباداتهمعقائدهمفيع!يمالرسولسنةعنإعراض

،سلطانمنبهااللهأنزلماوعاداتوبدعومذاهببأفكارواشتغال

رسمه،سوىمنهيبقلمفمعلم،لمجم!هالرسولالىالهجرة"وأما:فقال

عليهاسفتومحجة،اسمهسوىالطريقبنياتمنهتتركلمومنهج

مناهلهافغورتالاعاديعليهاوأغارترسومها،فطمستالسوافي

علىبعيدوناد،حيكلبينفريدالعباد،بينغريبفسالكها.وعيونها

يستأنسون،مما]به[مستوحش،الجيرانكثرةعلىوحيد،المكانقرب

شأنهاالنبويةالهجرةهذهأنوالمقصود...يستوحشونبهممامستأنس

.22(-12)بعيد"وعيرالمشتاقغيرعلىوطريقها،شديد

كلفيالفكرسفر:الهجرةهذهفحد":بقولهالهجرةهذهحدبينثم

حوادثمنوحادثة،القلبنوازلمنونازلة،الايمانمسائلمنمسألة

الصادقفممنالمتلقىالنورومنبع،الهدىمعدنإلىالاحكام

فكل*<.يوحئوخىإلاهو>!نالهوىعنينطقلاالذيالمصدوق

،الظلماتبحارفيبهافاقذفوإلاالرسالةشمسعليهاطلعتمسألة

الريبأهلمنفعدهوالاالصادقالمزكيهذاعدلهشاهدوكل

.24(-)23"الهجرةهذهحدهوفهذا.والشبهات

منهاجانباتخصفلا.كلهاالمؤمنبحياةمحيطةشاملةالهجرةفهذه

فيأهميتهاوليست.وقتدونوقتفيإليهايحتاجولا،جانبدون

ومقاماتالسلوكومنازلالاعتقادمسائلفيمنهاأكثرالفقهأحكام

كثيرعندالمقررفان،السلوكواديفيخاصةأهميةلهابل.الاحسان

فيهوالحكم،معقولفيهوالعقل،معزولفيهالشرعأنأصحابهمن
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هوالبرهانوالحجةللشرعلا،والالهاموالكشفوالوجدانللذوق

صحابهاو،شيءوالطريقة.الظاهرأصحابصحابهاو،شيءفالشريعة

اللبعلمهذا.السطورعلمكوذ،الصدورعلمهذا.الباطنأصحاب

التفريقوبهذا.العلمذلكدونحجابالعلمهذابل.القشورعلموذاك

هوالذيالسلوكعلمفيوالضلالالانحرافمجالانفسحقدالمزعوم

لكلالبابوانفتح،بهمنوطةالدارينفيالانسانسعادةفإن،العلومأهم

بعدللترهاتنهايةولا،المزالقوكثرت،الطرقفتشعبت،غريبدخيل

.الصراطوسواءالسبيلقصدعنالعدول

الكتابمنع!ي!الرسولبهجاءماإلىالهجرةوهي-الثانيةفالهجرة

الله،إلىالعبدتوصلالتيهي-السلوكمنازلكلفيواتباعهوالسنة

والاخرة.الدنيافيالسعادةلهوتضمن،والانحرافالجورعنوتصونه

السعادةكانت"ولما:الكتابهذامقدمةفياللهرحمهالمؤلفيقول

يجعلأننفسهنصحبمنجديراكانبهجاءمامعوإثباتانفيادائرة

وهذه.محابهعلىمقصورةوارادته،معرفتهعلىوقفاعمرهلحظات

ضمناجرمفلا.المتنافسونفيهاوتنافس،السابقونإليهاشمرهمةأعلى

."المحمديةالهجرةطريقسلوكمنقواعدالكتابهذا

المباحماوما،المؤلفتناولهكيفولكن،الكتابمقصودهوفهذا

الاتية.الصفحاتفيسنبينههذا؟الكتابعليهااشتملالتي
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المهمةمباحثهوبعضالكتابترتيب

المالوف،المنهجعلىكتبهمعظماللهرحمهالمؤلفرتبقد

بعددها،وصرح،محكماتقسيمامسائلأوفصولأوأبوابإلىفقسمها

واغاثة،العليلشفاءفيترىكما؛الكتابمقدمةقيعناوينهاوسرد

إلىشاروقد.وغيرها،الصابرينوعدة،المحبينوروضة،اللهفان

:قالإذالارواححاديكتابمقدمةفيوالتبويبالترتيبفياجتهاده

وقد5..وتبويبهوتفصيلهوترتيبهجمعهفياجتهدتكتاب"وهذا

كلها.عناوينهاذكرثم.بابا"سبعينالكتابقسمت

علىمقدمتهفياقتصربلهالترتيبذلكيرتبهفلمهذاكتابناأما

الكتابمنالأخيروالمبحثالأولالمبحثوهما،مبحثينإلىالاشارة

الاعظمالسعادةبابهوإذ،والعبوديةالفقربباب"وابتدأناه:فقال

طبقاتبذكروختمناه،منهإلادخولهاإلىسبيللاالذيالاقوموطريقها

السعادةدارفيومراتبهمالاخرةفيوالانسالجنمنالمكلفين

."...مغزاهقيعجيئا،معناهقيغريباالكتابفجاء.والشقاء

:للكتابالعامالبناءفينظرةوهذه

.(11-)5الكتابخطبة-1

.(151-)12والغنىالفقرفيفصل""-2

حاجتهمنأعظمإليهاالعبدحاجةالقدرعظيمةشريفة"قاعدة3-

كونفي"جنبيهبينالتيالروحوالىبل،والنفسوالشرابالطعامإلى

وهو،لهشريكلاوحدهالمحبوبالمعبودالمطلوبهوسبحانهالله

.346(-1)16.مطلوبهحصولعلىللعبدالمعينوحده
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إحدىمنعنهيتخلفوصلاحهالعبدكمالأنفي-"قاعدة"4

)347(.جهتين

.934(-)348الابتلاءفي""قاعدة-5

)035-"والذنوبالمعاصيفيالناسمشاهدفي6-"قاعدة

.)372

.376(-)373ودرجاتهاالانابةفي("قاعدة"-7

الأحوالفيالاستقامةإلىموصلقريبطريقذكرفي"قاعدة-8

.382(-)377"والاعمالوالاقوال

.693(-واحد)383اللهإلىالطريقأنفي"شريفة"قاعدة-9

وعمليةعلميةبقوتينإلايتملااللهإلىالسيرأنفي"قاعدة"-01

-793(.)204

،الاخرةالدارإلىسفرهمفيالعبادأقسامفي"نافعة"قاعدة-11

.76(0-4)30احوالهمووصف

فيها.وطبقاتهمالاخرةالدارفيالمكلفينمراتبفي"فصل-12

.319(-761)"طبقةعشرةثمانوهم

فيإلاالقاعدةأوالفصليذكر-موضوعلمالمؤلفنهناونلاحظ

وأ"قاعدةأو"(""فصلبكلمةاكتفىغيرهاوفي.(812،،)6مواضعثلاثة

."نافعة"قاعدةأو("شريفة"قاعدة

صفحة،023فيجاءتالاولىفالقاعدةالقواعد،هذهحجمأما

سبعالكبيرتينالقاعدتينهاتينوبين.صفحة357فيالأخيرةوالقاعدة
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التسعوالقواعد.صفحة22وأسطر6بينحجمهاتراوحلطيفةقواعد

صفحة.017والآخرصفحة401أحدهمااستغرقفصلينبينوقعت

وأتطولكثيرةفصول-القصارالقواعدإلا-وقاعدةفصلكلوتحت

.الكلاممقتضىحسبتقصر

المباحثمنكبيرعددعلىانطوىقدللكتابالعامالبناءهذا

يفردنبعضهايستحق،المشكلةوالمسائلالشريفةوالمطالبالعظيمة

فيمستقلةرسالةصارالكتابهذامناستخرجإذاوبعضها،بالتأليف

فيورداقد،عظيمينمبحثينإلىخاصةبصفةهناونشير.موضوعها

القارىءوسيقف،أخرىمسائلعليهماالكلاماستتبعثم،عرضاالظاهر

التاليف.فياللهرحمهالمؤلفطرائقبعضعلىعرضهماخلالمن

و[لقدر:القضاءفيمبحث-1

صفحة021نحواستغرقاستطراداجاءالذيالمبحثهذا

الموضوعهذافيمفرداكتاباللمؤلفأنالمعلومومن346(،-)137

لاحالوالا،الحينذلكإلىألفهيكنلمأنهالظاهرولكن،سبقكما

تطرقكيففلننظر.الاقتضاءحسبالمسالةعلىالكلاموجزو،عليه

؟الموضوعهذاإلىالحديث

عالماليسالانسانأنالاولىالقاعدةفصولأحدفيالمؤلفذكر

ويحمبويقدر،يعلمالذيهوتعالىواللهعليها،قادراولابمصلحته

حيسفإذا،لمنفعةولالمعاوضةلافضلهمنويعطي،والبذلالجود

نأوهوالاولالامروذكرهلهماثالثلاأمرانفهناكالانسانعنفضله

إليه.فضلهلوصولومعوقامصالحهطريقفيواقفانفسهالانسانيكون

نفسهمنفافته،بشكرهإلاتستدامولابطاعتهإلاتناللااللهنعمةفان

27



وقلت:القدراتهامعلىأصررت"فانقال)137(:ثم.منهوبلاؤه

والحكم،القدربهسبققدمنهودهيتمنهوأتيتبهأصبتالذيفالسبب

فتحوهكذا."."همنيالرغمعلىمنهبدفلا،مسطوراالكتابفيوكان

هذالسانعلىفأوردالقدر.علىللكلامواسعابابالنفسهالمؤلف

والاثار.والاحاديثالاياتمنالقدرإثباتفيجاءمابالقدرالمحتج

فيفصلاعقدللجنينالمقدوركتابةوقتفيالرواياتاختلفتولما

القدر.إثباتفيالأخرىالاحاديثسردإلىعادثم،بينهاالجمع

بالقدراحتجالذيعلىالردفيشرعذلكمنفرغوبعدما

،ونجاةوهدىإيمانمقام:مقامينههناأن"فالجواب)178(:فقال

دارإلىباصحابهافهوتاقدامفيهزلت.وهلاكوردىضلالومقام

علىأصررت"فان:قولهعن(ص)178فيالجوابفهذا."...الشقاء

الصلالمقامفيذكروقدص)137(.فيسبقالذي"...القدراتهام

شيخعننقلثم،اللهخصماءمنبالقدرللمحتجينوأقوالاحكايات

السلفلسانوعلىالسنةفيالمذمومينالقدريةأنتيميةابنالاسلام

المشركية.والقدرية،الابليسيةالقدرية،،النفاةالقدرية:فرقثلاث

منبالقدرالاحتجاجأنفيهاسبحانهبينالقرآنفيمواضعأربعةأنوذكر

أربعالاياتهذهعلىالكلامفيتفرقواالناسوأن،المشركينفعل

السنةأهلعندوالقدرالقضاءمراتبذكرثممذاهبها.وبين،فرق

)991(:وقالوالحكمةوالعلمبالقدرةالقدرصلةوأوضح،والجماعة

عنيخرجلافهكذا،ومشيئتهوقدرتهعلمهعنمقدوريخرجلا"فكما

وشرخيرمنالكونفيماجميععلىمحمودوهو،وحمدهحكمته

عنكلهذلكفمصدر،مرهوخلقهعنهوصدر،لذاتهاستحقهحمدا

".الحكمة
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علىأشكلتقد،المعصلاتمنأخرىكبيرةمسالةواجهوهنا

وحديثما،قديماوالمقالاتالدياناتأصحابمنوغيرهمالفلاسفة

وحكمةالعالمفيالموجودالشرمصدرهي.عشواءخبطفيهافخبطوا

وأعاد،مختلفةوجوهمنالمسألةهذهالمؤلففناقشالاضداد.خلق

الالهي،القضاءفيالشردخولفيالناسمذاهبذاكرابدأوفيها

لمسألةتعرضأثنائهاوفي،المذاهبتلكعنهاتفرعتالتيوالاصول

فيالرازيالدينلفخرفصلانقلالاخيروفي.والبهائمالاطفالإيلام

عليه.وعقب،المشرقيةالمباحثكتابهمنالمسألةهذه

وماوالقدرالقضاءلمسألةالمقتضبالعرضهذامناتضحوقد

فيهاالتنازعوكثرةخطرهااقتضىثم،إليهاالكلامتطرقكيفبهايتصل

نأالفصلبدايةفيالمؤلفقولتذكرولعلك.مناقشتهافييتوسعأن

الامرذكروأنه،لامرينالاالانسانعنفضلهيحبسلاسبحانهالله

فذهب،الأطرافالواسعةالعظيمةالمسألةهذهإلىقادهالذيالاول

ومواضعالموضعوهذا.الثانيالامريذكرأنالكلاماستطالةمععليه

فيالنظرإعادةمنيتمكنلماللهرحمهالمؤلفأنعلىتدلأخرى

.تسويدهبعدالكتاب

المقاماتعللفيالعريفلابنالمجال!سمحاسنكتابنقد-2

المعروفالاندلسيالصنهاجيموسىبنمحمدبنأحمدأبوالعباس

فيومات،المريةفيولد.الاندلسصوفيةأكابرمنالعريفبابن

أديباوكان.علومعدةفيومشاركةبالقراءاتعنايةلهكانت.مراكش

كتابوله.)1(حسنةمكاتباتعياضالقاضيوبينبينهوكانتشاعرا،

.(916-1/681)الاعيانوفيات(1)

92



المستشرقنشرهوقد."المجالس"محاسنسماهالمقاماتعللفي

نشرهأعادالنشرةهذهوعن.م3391باريسفيبلاسيوسآسينالاسباني

0891(سنة4العدد91)المجلدالعراقيةالموردمجلةفيخياطةنهاد

شيخذكروقد.لطيفكتابفهو.صفحة25فيفيهاالنصوجاء

فقال،الهرويللشيخ"المقامات"عللكتابعلىفيهاعتمدأنهالاسلام

عامةمقاماتمنالتوكلظنمنأنتبين"فقد:التوكلعلىلهكلامفي

كصاحبالمشايخأعيانمنكانوإن،شديداغلطاغلطفقدالطريقأهل

صاحبعنهذلكوأخذ.المشايخأجلمنوهو"،المقامات"علل

.")1("المجالسمحاسن"

ونذكر.السائرينومنازلالمجالسمحاسنبينالمقارنةذلكويؤكد

أضعف"الرجاء:المنازلصاحبقال.الرجاءفصلمنواحدامثالاهنا

وقوعوهو.وجهمنواعتراض،وجهمنمعارضةلانه،المريدينمنازل

بهانطقواحدةفائدةمنفيهماإلاالطائفةهذهمذهبفيالرعونةفي

كونههيالفائدةوتلك.المحققينمسالكفيودخل،والسنةالتنزيل

درجاتهذكرثم."الاياسإلىبصاحبهيفضيلاحتىالخوفحرارةيبرد

)2(.طريقتهحسب

وهو.العواممنازلمنفهوالرجاء"وأما:المجالسصاحبوقال

؛الشأنهذافيالقوممنازلأضعفمنوهو،مفقودوطلبغائبانتظار

الرعونة.فيوقوعوهو.آخروجهمنواعتراض،وجهمنمعارضةلانه

دئه(رحمتيرخونولائك>:تعالىفقالالتنزيلبهانطقواحدةولفائدة

)1(

)2(

.35(/01)الفتاوىمجموع

.56()2/السالكينمدارج
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فإنأللهلقايرجواكانمن>:وقال.المجاهدةأجرمنالعوضعلىيريد

،واحدةلفائدةالسنةبهووردت،*<أئعايمالسميعوهولألقاللهأجل

فهو.والقنوطاليأسإلىبصاحبهيفضيلئلاالخوفحرارةتبريدوهي

هذهلعوامإلاالمرضذلكيعرضولا،الخوفلمرضدواء

."...الطائفة

ليسأنهمع،والتعبيراتالالفاظمنوكثيرالفكرفيمتفقانفالنصان

منازلمنكلامهنقلناوانما،للهرويالمقاماتعللكتابأيدينابين

السائرين.

ابنكلامعلى"قاعدةالاسلاملشيخأنعبدالهاديابنذكروقد

ندريولا،القاعدةهذهعنخبرانعرفولا")1(التصوففيالعريف

.غيرهعلىأمهذاالمجالسمحاسنكتابهعلىفيهاأتكلم

اربعينفيوخاتمة،فصلا13و،فاتحةعلىالمحاسنكتابيشتمل

المعرفةفيالاولوالفصل.والاخرةالدنيافيأولياءهبهااللهيكرمكرامة

والصبر،،والتوكلوالزهد،،الارادةفيفصولعشرةثم،والعلم

وجعلها.والشوق،والمحبة،والشكر،والرجاء،والخوف،والحزن

ثم.منهاالخواصأنفعللأنهاوقرر،السالكينعواممنازلمنجميعا

زهدهمحقيقةفيهوذكر،الخاصةمنازلفيعشرالثانيالفصلعقد

فيعشرالثالبوالفصل.المقاماتآخرإلى"...وصبرهموتوكلهم

تعالى.اللهلىالنظر

للخاتمة.ولاعشروالثالبالاولللفصلينالقيمابنيتعرضلم

.(1/75)لدريةالعقودا(1)
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غرضهلان.المذكورينالفصلينبينالتيالفصولعلىتكلموانما

الكلاماستغرقوقد.بهامتعلقا-كانالمقاماتعللعلىالكلاموهو-

فهو.الكتابثلثنحوأي،هذهنشرتنامنصفحة028نحوعليها

المبحثكانوإذا.العريفابنكتابنقدفيمستقلةرسالةبمنزلة

خطرهمعباستطالتهالقارىءيشعرقدإليهوماوالقدرالقضاءوهوالسابق

قبلمنالكبيركتابهألفكانلواللهرحمهالقيمابنوبأن،وجلالته

هذافإن=السننعلىحاشيتهفيفعلكما،هناالقولوأوجزعليهلاحال

منوهو،موضعهحاقفيوقعقد-المقاماتعلل-وهوالمبحث

السلوكمقاماتهيالمقاماتهذهلانوذلك.الكتابموضوعصميم

فيتجنبهاوقوادحها،عللهايعرفأنالسالكعلىفيجب،ومنازله

.مسراهويحمدمسعاهلينجح،ويتحاشاها

والسنة،الكتابفيذكرتالتيالمقاماتجميعأنالمصائبومن

ربابجعلهاقدالصالحيناللهعبادمنوغيرهمالانبياءبهاووصف

الخاصةومراتب.السالكينمنالعواممقاماتومنمعلولةالطرق

لهذهالتعرضمنمحيصيكنفلم.الخاصةخاصةمراتبثمفوقها،

الشرعي.السلوكقواعدبيانبهقصدالذيالكتابهذافيالعلل

عللفيكاملابابااللهرحمهالقيمابنيعقدأنالسهلمنوكان

كأنه،الظاهرفيعرضاعليهاكلامهجاءبل،يفعللمولكنه،المقامات

منهرفقهذاولعل.ووكدههمهمنذلكيكنولم،صمداإليهايصمدلم

فينفر،البدايةمنيستوحشلكيلا،لهوايناسوتلطف،كتابهبقارىء

الخطير.النفيسالبحثهذاإلىالقيمابندلفكيففلننظر.نفورا

الانسانأنوذكر"،نافعة"قاعدةبعنوان4()30فصلاالقيمابنعقد
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هوسفرهومدة،ربهإلىفيهامسافرفهوالدنيافيقدمهاستقرتحينمن

الشقاءدارإلىمسافرونإماهذاسفرهمفيوالناس.لهكتبالذيعمره

ظالم:أقسامثلاثةالسلامدارإلىوالسائرون.السلامدارإلىواما

أبرار:نوعانبالخيراتوالسابقون.بالخيراتوسابق،ومقتصد،لنفسه

.ومقربون

الثلاثةالاصنافهمهلاليمينأصحابأنمسألةفيفصلأعقدثم

لانفسهمالظالمونفيهميدخلأو(والمقربونوالابرار)المقتصدون

دلتهموالعلماءخلافذكرمنطريقتهعلىفيهاالقولوفصل.أيضا

علىالكلاموالمقصود":فقالرجعثم،صفحة32نحوفيوردودهم

.(144)"...فنقولإليهفلنرجع،إياهاقطعهموكيفيةالعالمينمراحل

السابقونعلاها:وفضلهاو،المذكورةالاصنافحالوصفثم

حالهموصفقبلواستغفرفاعتذرالقيمابنتواضعوقد.المقربون

منأولاهوإلاإلهلاالذياللهفنستغفر،المقربونالسابقونماو":قائلا

محبةولكن،رائحةلهشممنامابل،بهالاتصافوعدمحالهموصف

متخلفةالنفوسكانتوان.بهاوالعلممنزلتهمتعرفعلىتحملالقوم

)446(."عديدةفوائدالقومحالمعرفةففي،بهماللحاقعنمنقطعة

الارادةجهة:الجهتينمنحالهموصففيشرعالفوائدهذهذكروبعد

التيالاقدارمعحالهموصففلما.والمعرفةالعلموجهة،والعمل

أنهمذكرالعبوديةمنبمقتضاهايقابلونهابانهماختيارهمبغيرتصيبهم

والشوقحبهمنوالمزيدفيهاعنهالرضاإحداها:مراتبثلاثعلىفيها

الرضافوقوهذا.النعمعلىكشكرهعليهاشكرهالثانيةوالمرتبة.إليه

.الشأنهذالاهلوالمرتبتان،المرتبةهذهإلىينتقلومنهبها،عنه
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نقصانإلىنزلمنهانزلإذاالتيالصبرمرتبةوهي،للمقتصدينوالثالثة

ودرجاته،الايمانمنازلاول"فالصبر:قالثم.وفواتهالايمان

فيالصبريعدملاوالشكرالرضاصاحبفانواخرها.وأوسطها،

تحققولاتصورلاوالشكر،الرضايتحققوبه،معهالصبربل،مرتبته

الرضا،معكالتوكل،فوقهالذيمعمقامكلوهكذا.دونهلهما

إلىبالترقيينعدملاالأولالمقامفان.الحبمعوالرجاءوكالخوف

.)477("منهأعلىهوالذيالمقامفيحكمهيندرجوانما...الاخر

ماعنكيزلحقهعطهوالموضعهذا"فتأمل:قالهناوصلولما

منأنهاالمدعيدعوىأنوتعلم،المقاماتعللفيالغلطمنيعرض

:قالذكرهماوبعد."وجهينمنغلطمعلولةأنهاودعوىالعواممنازل

فذكر،العريفابنكتابلنقدالمدخلهووهذا."أمثلةلذلك"ولنذكر

،عبادهصفوةمنازلمنجعلهااللهإن:وقالالارادةفيالأولالمثال

طويلاكلاماونقل)947(."...العوامخلية"الإرادة:طائفةوقالت

جعلهبلهنا،يسمهلمولكنالمجالسمحاسنكتابهمنالعريفلابن

تكلمثم.بعينهشخصنقدلا،مذهبنقدالمقصودلأن"طائفة"قول

وجها.عشراثنيمنعليه

:قالفجأةوهناالزهدفيوهوالثانيالمثالذكرالثانيالفصلوفي

يعرفلاهذا؟أبوالعباسمنولكن.(4)29"اللهرحمهأبوالعباسقال"

ص)545(.إلىمهمةاستطراداتبعديصلأنإلىعنهشيئاالقارئ

ذكرهماعلىالكلاموهوالمقصود،إلىالان"ولنزجع:يقولفيجده

مقامعلةفيكلامهذكرنافقد،المقاماتعللفيالعريفابنأبوالعباس

مقاماتمنإنهوقولهالزهدمقامفيكلامهوذكرنا،عليهوالكلامالارادة
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الثانيالوجهاخرهذا،وجوهمنذلكعلىالكلامنوذكرنا،العامة

."...:الثالثوالوجه.منها

المجالسمحاسنكتابمنفصلفصلعلىالقيمابنتكلموهكذا

عللعلىالكلام"والمقصود::قالالمحبةفصلإلىوصلإذاحتى

ابنأبوالعباسكانولما.وصوابخطامنفيهاماوبيانالمقامات

ذكرنا"المجالسمحاسن"كتابهفيلذلكتعرضقداللهرحمهالعريف

فيوفصلاالمحبةفيفصلابعدهاذكرثم.عليهومالهومافيهكلامه

ورجاء،للفائدةتتميمابهاللهيفتحوماذلكفيكلامهفنذكر،الشوق

العلممنعبدهفيرقي،ورحمتهبفضلهالوهابالعزيزاللهيمنوأنللمنفعة

.()963"مجيبقريبإنه،الاتصافإلىالوصفومن،الحالإلى

إنهأولا:لهفقال،بقارئهاللهرحمهالقيمابنتدرجكيففانظر

كلام)947(ونقل،الإرادةمثالوذكر،المقاماتعللمنأمثلةسيذكر

الثانيالمثالوفي(.العريفابنكلاممنفصل)وهو"طائفة"

تعريفه،فيزادالثالثالمثالوفي.أبوالعباس""قالقال)294(:

ذكر)963(السادسالمثالوبعد.("العريفبنأبوالعباس":)545(فقال

اتفاقهذافهل.كاملةإحالةالاحالةفجاءت،أيضاكتابهاسماسمهمع

إلىأميلأراني؟اللهرحمهالقيمابنعندالتأليفأساليبمنسلوبأو

"منازلشرحإلى"السالكينمدارج"كتابفيتطرقهولعلهالثانيالامر

.هذامنأيضاونقدهللهروي("السائرين

عللكتابعلىكتابهفياعتمدقدالعريفابنأنوهو،سؤالوبقي

القيمابنإليهأشاروقد.الإسلامشيخذكركماالهرويللشيخالمقامات

في-تسميتهدون-العريفابنكلامنقلحينماالسالكينمدارجفيأيضا

35



ثم،عليهورد،المقاماتعللفيالطائفةهذهلكلامنموذجاالتوكل

هذاذكرناوانما،المقاماتعللسائرفيالكلام"وهكذا471(قال)3/

لطيفامصنفاالمنازلصاحبلهاأفردوقدعللها،منيذكرلمامثالا

ابنكتابوالنقضللنقدالقيمابناختارفلماذا.معلولا"غالبهاوجعل

لمالقيمابنأنيبدو؟الاصلهوالذيالهرويكتابوترك،العريف

ومدارجالهجرتينطريقتأليفهعندسيمالاالهرويكتابعلىيقف

السالكين.
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الكتاباهمية

وهما:معا،أمرينفيالاولىبالدرجةالكتابهذاأهميةتكمن

والسيرالسلوكقواعدبيان-سبقكما-فالموضوع.ومؤلفه،موضوعه

فيالعبدسعادةلان،ورسولهاللهشرعهالذيالمنهجعلىاللهإلى

فيمطروقمتداولالموضوعولكن.المستقيمالسيربهذامنوطةالدارين

الكتابعلىمؤسسةيذكرهاالتيالقواعدأنيزعموكلهم،الصوفيةكتب

تأليفمنأنهوهوالثانيالامرمنأهميتهالكتابيكتسبوهنا.والسنة

وهو.ع!يماللهرسولوسنةاللهكتابعنمسالةكلفييصدرربانيإمام

عارف،القومكتبعلىمطلعوالسنةبالكتابالشديدتمسكهمع

السالكين،لاحوالذائقدقائقها،فيالخوضعلىقادربغوامضها،

فيوالتألهوالتعبدوالورعالزهدومن،العارفينمقاماتعلىمشرف

التحيزوعدم،والحكمالنقدفيوالنصفةالعدلإلىهذا.مكينمكان

السلوكقواعدبيانفيالكتابهذافكون.مذهبأوحزبأوفرقةإلى

عليهأضفىالذيهواللهرحمهالقيمابنالامامتأليفومن،المحمدي

رحمهماالقيموابنتيميةابنالشيخينكتبأنوالحقيقة.بالغةأهمية

فيلهانظيرلا"منظومة"لتؤلفالقلوبوطبالنفستزكيةفيالله

الاسلامية.المكتبة

الاشارةسبقتفقدالكتابعليهااشتملالتيالجليلةالمباحثأما

اللهرحمهنفسهالمؤلفنبهوقد.السابقةالفقرةفيبعضهاأهميةإلى

نحو،المباحثبعضأهميةعلى-عليهوشفقةكتابهلقارىء-نصحا

يدري"ولا:الاخرةالدارفيالمكلفينطبقاتعلىالكلامخلالقوله

علىووقف،الناسكتبفيماعرفمنإلاالطبقاتهذهفيالكلامقدر
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إقدامهم"ونهايةمرامهمنهايةإلىوانتهى،البابهذافيالطوائفأقوال

20()9.

والهدايةالتوكلبينالاقترانلسربيانهختمالتوكلفصلفيوهكذا

اقترانفيالعظيمالسرهذا"فتدبر:بقولهالكريمالقرانفيوالحق

يكنلمولو.بالاخرأحدهماوارتباط،والهدىبالحقوالكفايةالتوكل

خزانةفيتوحأنحقيقةلكانتالسريةالفائدةهذهإلاالرسالةهذهفي

.561(إليها(")الحاجةلشدةالقلب

المؤلفنبهقداستطرادا،الكلامغضونفيوردتالتيوالمباحث

بعضكانبلتناولها،اقتضتالتيهيأهميتهاأنعلىاللهرحمه

"ولولا:موضعفيفقالهالاصليالمبحثمنأهمالمعترضةالمباحث

لم-الطبقاتمجردذكرمن-بصددهكلامناممااهمالمواضعهذهأن

بعدالمقصودإلىعادولما)811(."المهمأهممنولكنهانذكرها،

إلى"ولنعد:قالالبقرةسورةمنالانفاقاياتعلىالكلامبسط

"بصددهنحنمماأهمولعله،القلمسعيمنهذافإنالمقصود،

.)824(

المهمةالمباحثهذهعندتوقفإذاللهرحمهالمصنفأحسنولقد

نفعاالاحيانبعضالقارىءينفعالاستطرادفهذا،بالبسطوتناولها

كثيرفيوغيرهماالقيموابنالاسلامشيخكلامبفضلهحفظفقد.عظيما

العظيمة.المسائلمن

بيدزمامهكاناللهرحمهالمؤلفأنالقارىءيطنلاذلكومع

مستفيفحاكلاماتقتضيالمسألةكانتفإذاشاء.أنىيقودهالاستطراد

لماأنهذلكومن.فيهيخوضولاإليهبالاشارةالمؤلفيكتفيمتشعبا
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بلحقها،يوفوهالمأنهم"مع:قال"النبوة"المعتزلةأصولمنذكر

وهكذا.موضعها")836(هذاليسكثيرةوجوهمنالهضمغايةهضموها

حسناتهاعلىسيئاتهارجحتالتيالطبقةفيالفرقمذاهبذكرلما

وماالمذاهبلهذهمالذكرناالطبقاتذكرالمقصودن"ولولا:قال

.84(0)أهلها"تناقضوبينا،عليها

هذهأن"ولولا:قالالدينآيةإلىوصللماالانفاقاياتتفسيروفي

.)823(.تفسيرها"بعضلذكرتوحدهاسفراتستدعيالاية
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الكتابردموا

الكتابيتضمنوالاثار،والاحاديثالقراننصوصإلىبالاضاقة

ومذاهبشعاراوقوالاو،والتصوفوالحديثالتفسيركتبمننقولا

المصنفأنشكفلا.الفرقورجالالمقالاتلاصحابواحتجاجات

مامنها،عليهاوقفالتيالمصادرمنكبيرعدديديهبينكاناللهرحمه

فليسيدينا،بينليسوصلماوبعض،يصللمماومنهاإلينا،وصل

عموماالعلماءمنهجمنيكنلمثمجميعا.عنهايكشفأنالسهلمن

ئم.ومذاهبأقوالمنمصنفاتهمفييوردونهماكلفيالاحالةالتزام

والمذاهبالاقوالتللشمنوكثير،متوافرةكانتزمنهمفيالمصادر

التكلفمنيرونكانوافكأنهم،قائمةبالناقلوالثقة،لاصحابهامعروفة

منه،نقلهالذيالكتابباسميصرحأنالاقوالمنقولامؤلفذكركلما

قدبل،قولهمصدرعنفصلانفسهالقائلتسميةإلىداعيايرىلاقدبل

ماهلامراسمهإغفاليتعمد

رحمهالمؤلفعقد.القصدليتضحهذا،كتابنامنمثالاولنضرب

والغنىالفقرفيالطريقأربابعنكلماتذكرفيفصلاالله

عليها.التعليقمعللمشايخكلمةعشرينمنأكثرفيهأورد(501-)69

لمولكن،القشيريةالرسالةوهوواحد،كتابمنمأخوذةكلهاوهذه

،القشيريالقاسمباالاستاذموضعفيذكرنعمإليهاهالمؤلفيشر

للمظفركلمةعلىعلقالقاسمأبالانبل،الاقوالمصدرلبيانلاولكن

غموضاالتعليقوفيشطحاالكلمةفيأنالمؤلفورأى،القرميسيني

.الصوابوجهبانوعليهمافعقب،التعقيبيستوجبمماوحلطا،

مخرضهلانالاقوالمصدرإلىيشرلماللهرحمهالقيمابنأنهنافنلاحط



تامة.بأمانةمصدرهامننقلهاوقد،نفسهابالاقوالمتعلقاكان

رسالتهعلىهنايحيلأنالقيمابنبامكانفكانالقاسمأبيتعليقأما

بفطنةوثقة،الرسالةلشهرةنظرايبدوفيماوذلك،يفعللمولكنه،أيضا

.القارىء

حينافيصرجالمصادر،إلىللاشارةمألوفانطريقانفهماوبعد،

وبعض،كتابهدونالكتابصاحبيسمىاخروحيئا،الكتابباسم

المواردأنالقارىءيظنلكيلاالتنبيههذاوقدمنا.الاحالةيغفلالاحيان

فانجلها،أوالكتابمواردكلهيالمبحثهذافياليهاسنشيرالتي

ماأضعافعددهيبلغهنايذكرلمماأنيجزميكادالكتابفيالناظر

بواسطة.النقولبعضالمؤلفاستفادوربما،هذا.ذكر

المؤلفينأسماءثمالمتنفيالمذكورةالكتبأسماءأولاونذكر

الله.رحمهتيميةابنشيخهعنالمؤلفنقولثم،كتبهمتذكرلمالذين

الكتب:اولا*

اسمه.علىفيهانصالتيالصفخاتأرقامالكتاباسمبجانبأثبتنا

كتابهتسميةدونمؤلفهعنفيهانقلالتيالاخرىالمواضعولمعرفة

.الاعلامفهرسيراجع،المذكور

.(428،437،)262مردويهابنتفسير-

.(4)14سعيدبنمنذرتفسير-

.)592(للبخاريالعبادأفعالحلق-

.771()أحمدللامامالجهميةعلىالرد-
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.(1)94للطبريالسنة-

.()165الاربعةالسنن-

626،686،784،،168،017،541،)166الترمذيسنن-

.)029

تسميةبمنزلةالترمذيقولهولكن،الترمذيكتابالمؤلفيسملم

.الاخرىالحديثكتبفيوهكذا،كتابه

.(641)داودأبيسنن-

.74(4،1،721)44للنسائيالكبرىالسنن-

.(164،)162ماجهابنسنن-

،941،015،155،162،163،165،687،)148الصحيحان-

842.086،)873.

961،782،608،،302،462،،163)162البخاريصحيح-

،085.8520.)19

،146،147148،015،155،017،)913،مسلم-صحيح

،384535،953،462،)856،863.

.(12)4الحاكمصحيح-

.846(،843،،12578)4حبانابنصحيح-

.84()4عوانةأبيصحيح-

.(151داود)لابيالقدركتاب-
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84

.)966(الدنياأبيلابنالمحتضرينكتاب-

.(464)للدارقطنيالدنياسماءإلىليلةكلالربنزولكتاب-

.(414)للزمخشريالكشاف-

.)334(للرازيالمشرقيةالمباحث-

.)963(العريفلابنالمجالسمحاسن-

.)853(البخاريعلىالبرقانيمستخرج-

،015017،522.055،578،721.،123،)15أحمد-مسند

.)7،847،848،865

.)866(راهويهبنإسحاقمسند-

.)263(للطبرانيالكبيرالمعجم-

.(219،)872للأشعريالاسلاميينمقالات-

.972(،585.107،471،)74للهرويالسائرينمنازل-

القيمابنإليهارجعالتي"السائرينمنازل"نسخةأنبالذكروالجدير

."السالكينمدارج"كتابفيعليهااعتمدالتيالنسخةغيرالكتابهذا

المولفون:ثانيا*

.(419)البغوي-

فهناك،للبغويالتنزيلمعالمتفسيرعلىالمؤلفيعتمدماكثيرا

الحواشي.فيسنرىكما،عنهبنقلهيصرحلمأخرىضع
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.873(،986،087،)867البيهقي-

.الاعتقادكتابمنالاولىالثلاثةالمواضعفيالنقل

.والبيانالكشف:)535(الثعلبي-

.832()الحاكم-

.المستدركأوالحديثعلوممعرفةعلىالإحالةتكونأنيجوز

.اعتقادهيجبفيماالدزة:84(0)حزمابن-

المريسي.بشرعلىالدارمينقض:384()الدارمي-

.(414)الرماني-

.تفسيرهعلىالاحالةأنالسياقمنيظهر

.(534،977،419،)922الزجاج-

المواضعولعل،البغويتفسيرمنالاخيرالموضعفيقولهنقل

بالواسطة.منقولةيضاالاخرى

،(41،481،671،961،171)5الطبري-

صرحوقد،لهالسنةكتابمنمأخوذةكلهاالنقولهذهأنالظاهر

سبق.كما(ص)914فيباسمه

.872(،184)عبدالبرابن-

.872()الذمةأهلأحكامفيباسمهصرحوقد،لاستذكارامنالنقل

العاقبة.كتاب:986()866،الاشبيليعبدالحق-
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.)727(السلميأبوعبدالرحمن-

الوجيز.المحرر:()535عطيةابن-

.(044)الفريابي-

.تفسيرهمنالنقللعل

)985(.قتيبةابن-

قدولكن،ناقصةوالمطبوعة،الحديثغريبمنالنقلأنالظاهر

."للمروزيقتيبةابنعلى"الردقولهمصدريكون

.تفسيرهمنالنقللعل.)535(المهدوي-

القدر.كتاب:(1،541،167)52وهبابن-

عنها.والنهيالبدع:)772(وضاحابن-

.84()6أبويعلىالقاضي-

[لاسلامشيخعنالنقول:ثالثا*

اللهرحمهماالقيمابنالاماموتلميذهتيميةابنالاسلامشيخإن

الاقوالتقويمفيواحدومنهجهماواحد،ينبوعمنجميعايغرفان

مذهب.أولشخصالتعصبدونوالسنةالكتاببميزانووزنهاوالاراء

وتشابهتالافكارامتزجتوالموافقةوالمذاكرةالملازمةطولمنثم

.الاحيانبعضتتحدوكادت،العبارات

ويبسطويفسرهاالاسلامشيخقواعدمنقاعدةالقيمابنيتناولوقد

عجبولا،شيخهكلاممنأصلهاأنإلىيشيرأنغيرمنعليهاالكلام
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الشيخأقوالبعضوكذلك.وشارحهوناشرهعلمهحاملفهو،ذلكفي

منعلىيجبثمومن.اخرحيناالعزوويغفل،حيناإليهيعزوهاوارائه

يستوعبأنالموضوعاتمنموضوعفيالقيمابنأفكاردراسةيريد

أيضا.شيخهمؤلفاتفيالنظر

فيأورد.مواضععشرةفيالكتابهذافيشيخهالقيمابنذكر

(185،)328موضعينوفي.تائيتهمنأبياتثلاثة(21،186)موضعين

وفي.عليهوأثنى"الصحيحللنقلالصريحالعقل"موافقةكتابهذكر

الجبريةشيوخبعضمعلهمناظرةنقل،658()184اخرينموضعين

وفي.موضوعباطلبأنهحديثعلىحكمهنقل)984(وفي.لهحكاها

المسائل.بعضفيشيخهأقوالنقل(002،412،534)الاخرىالمواضع

القيمابنأنأوكتبهفيوجودهابدليللشيخههيالتيالنصوصأما

المسيحقول)92(فيذكرأنهفمنها،لهاخركتابفيإليهعزاهانفسه

وفسره"مرتينتولدواحتىالسماءملكوتتلجوالنإنكم":للحواريين

ولكن.شيخهإلىإشارةغيرمن،كعببنلابيبقراءةكذلكواستدل

الشيخ.عنكلهذلكنقل34()3/السالكينمدارجفي

تتضمنالعزةبانسبحانهاللهأسماءمن"العزيز"ف!رلماانهومنها

الارضومنه.وقوياشتدإذا-العينبفتح-يعزعز:"يقال:قالالقوة

يرومه.ممنامتنعإذا-العينبكسر-يعزوعز.الشديدةللصلبةالعزاز

وهي-الحركاتأقوىفأعطوا.وقهرغلبإذا-العينبضم-يعزوعز

ونحوه)231(."...للغيروالقهرالغلبةوهو،المعنىلاقوى-الضمة

ولكنأيضا،)147(الافهاموجلاء)3/238(السالكينمدارجفي

فيه:قالإذ،الاسلامشيخكلاممنأنهعلىيدلالأفهامجلاءفيالسياق
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ومناسبة،والمعنىاللفظبينالتنالسبفيالنفععظيمفصلاليذكر"ثم

أقوىهيالتيالضمةيجعلونالغالبفيوأنهم،اللفظلمعنىالحركات

صلب.إذاالعينبفتحيعزعز:فيقولون...الاقوىللمعنىالحركات

هذاعلىالكلمةتفسيرمعبعينهاالفكرةونجد"...صلبة:عزازوأرض

.325()3/السنةمنهاجفيالوجه

قاعدة":عنوانهاالتي،والغنىالفقرباببعدالأولىالقاعدةومنها

الطعامإلىحاجتهمنأعظمإليهاالعبدحاجةالقدرعظيمةشريفة

المطلوبالمعبودهووجلعزاللهأنوخلاصتها.."..والشراب

معنىوهو،مطلوبهحصولعلىللعبدالمعينوهو،وحدهالمحبوب

فيكلامهالقيمابنبنىفقد(.نستعينواياكنعبد>إياك:تعالىقوله

شيخه،كلامعلى-133()116الثالثالفصلأولالىالقاعدةهذه

إغاثةكتابهمنالسادسالبابفيفعلوكذا.بسطهمعبنصهمعظمهونقل

ولاهنايشرولماخر،نحوعلىهناكرتبهولكنه69(،-)07اللهفان

الفتاوىمجموعفيالشيخوكلام.الاسلامشيخإلىالاغاثةفي

.)1/21-33(

عللفيالعريفابنلكتابالقيمابننقديكونأنأستبعدولا

سبقتوقد،مؤلفاتهفيالمذكورةالشيخقاعدةعلىمبنياالمقامات

إليها.الاشارة

!ير:النبيقولتفسيرفيموضعينإلىنشيرالفقرةهذهاخروفي

بيتهما،ماوملء،الارضوملءالسماواتملءالحمد،ولك"ربنا

قوله:أن24()0الاولالموضعفيذكر.بعد"شيءمنشئتماوملء

يخلقهمايملأأنأحدهما:أمرينيحتملبعد"شيءمنشئتما"ملء
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منشئتماملء:المعنىيكونأنوالثاني،والارضالسماواتبعدالله

وجوهااوردثم.موجودايكنلموإن،بحمدكمملوءاويقدرشيء

بقوله:)41/أ(المسودةفيالثانيالوجهوختم.الاولالمعنىتقوي

بعد"منشئتما"وملء:قولهإذ،نظروفيه:قلت.شيخناتقرير"هذا

ذلك.غيرشئتماأي،المغايرةالمكانوبعديةالزمانبعديةيحتمل

الوجهتقريرفبقي،العبارةهذهعلىضربثم.فيهما"مستعملةوالبعدية

عليه.التعقيبودون،الاسلامشيخكلاممنأنهإلىإشارةدونالثاني

معنىفيالناساختلافالمؤلفذكر)242(الثانيالموضعوفي

طائفةنو،بينهماوماوالارضالسماواتيملأسبحانهاللهحمدكون

)41/أ(:مسودتهفيكتبثم.التمثيلوجهعلىذلكأنإلىذهبت

الحمدبل،التكلفهذاإلىيحتاجلاأنهيرىاللهرحمهشيخنا"وكان

الطائفةاستدلالواستكملالعبارةهذهعلىضربثم(".حقيقةيملؤها

فانالبارد،التكلفهذاإلىيحتاجلاأنه"والصواب:قالثم،الاولى

استعمالاتأوردثم.والمملوء"ءالمالىبح!سبيكونشيءكلملء

بابه.فيحقيقةأنهإلىليخلصعديدةوشواهد
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وترجمتهواختصارهوتحقيقهالكتابطبع

وتحقيقه:طبعه:أولأ

المطبعةمنالقاهرةهـفي0132سنةمرةلاولالهجرتينطريقصدر

معالسلفيةطبعةثمالمنيريةطبعةاعتمدتالطبعةهذهوعلى.الميمنية

السلفيةعنوبخاصةالثلاثهذهعنثم.وتحسيناتتعليقاتزيادة

خطية.نسخةعلىالاعتمادبعضهاادعتوان،الطبعاتمعظمصدرت

عليها:وقفناالتيالطبعاتيليفيماونذكر

محمدبتصحبح،اللهفانإغاثةحاشيةعلىالميمنيةالمطبعةطبعة-

صفحاتهاعدد.م=01322091شعبانفيصدرت.الغمراويالزهري

أشيرأأدريفلا،خاتمتهاضاعتعليهاوقفتالتيوالنسخة.4423+

لا.منشرهافيعليهااعتمدالتيالمخطوطةإلىاخرهافي

بتصحيحهعنيت":غلافهاعلىكتب.المنيريةالطباعةإدارةطبعة-

وقي.المنيرية"الطباعةهـإدارة1357سنةالاولىللمرةعليهوالتعليق

صفحة567فيوهيهـ.1358سنةالاخرربيبعفيطبعه"تم:اخرها

المعجم.بحروفالمرقمالموضوعاتفهرسإلىبالاضافة

رحمهالخطيبالدينمحبالاستاذبعنايةالسلفيةالمكتبة-طبعة

سنةصدرت.النافععبدالعزيزبنيوسفطبعهاعلىووفف.الله

سنةصدرتمنهاالثانيةوالطبعة.صفحة432فيم5591هـ=1375

.م7491هـ=4913

هـ=7913سنة)قطر(الدوحةفيالدينيةالشؤونإدارة-طبعة

إبراهيمبنعبداللهالشيخومراجعةبتحقيق(السلفيةط)عنم7791
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صفحة.474فياللهرحمهالانصاري

القاهرةفيوالتوزيعوالنشرللطباعةالاسلاميةالنهضةمكتبةطبعة-

عنط)غيثغانممحمودبتصحيحهاقام.م9791هـ-9913سنة

صفحة.624فيالمنيرية(

عنطمصورةهـ،1614سنة،بيروتفيالعلميةالكتبدارطبعة-

صفحة.432فيالسلفية

في،تاريخدون(السلفيةط)عنبالطائفالمعارفمكتبةطبعة-

صفحة.427

)عنالسعوديةالعربيةالمملكةفيوالاعلامللنشرالوطندارطبعة-

صفحة.432فيتاريخدون(السلفيةط

بتحقيق،م3991=هـ1414سنةبالرياضالمؤيدمكتبة-طبعة

دارمكتبةعنصدرتالتيالثانيةطبعتهيديوبين.عيونمحمدبشير

أنهمحققهازعموقد.صفحة443هـفي9141سنةبدمشقالبيان

والسلفية،المنيريةوالطبعتينالكويتونسخةالظاهريةنسخةعلىاعتمد

هذاولعل،الصفحاتحواشيعلىايضاالظاهريةأوراقأرقاماثبتوقد

عليها!بالاعتمادالمقصودهو

أيديناوبين.بديويعلييوسفتحقيق،بدمشقكثيرابندارطبعة-

أعرفولم،صفحة812هـفي1424سنةصدرتالتيالرابعةالطبعة

نسخةعلىفيهااعتمدنهيضامحققهازعموقد.مرةلأولصدربمتى

وبينبينهاالمقابلةتصدقهالاعريضةدعوىأيضاوهذه.الظاهرية

!المذكورةالنسخة

الزحيليوهبةبتحقيقهـ،9141سنةبيروتفيالخيردارطبعة-
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عددعبدالمجيد.حسنأسامةأحاديثهوخرجكثير!ابندارطعن

صفحة.894صفحاتها

ضبطهـ،1414سنة،الثانيةالطبعة،بالدمامالقيمابندار-طبعة

صفحة.632فيأبوعمر،محمودبنعمروتعليقوتخريج

عبداللهأبيهـباعتناء1423سنةبيروتفيالعصريةالمكتبةطبعه-

علىاعتمدأنهالمقدمةفيوذكر،صفحة488في،السلفيالعاملي

كثير،ابنداروطبعة،القيمابنداروطبعة،القديمةالمصريةالطبعة

.)؟(الطبعاتتلكأصحوهي

حازمالزهراءأبيتحقيق،المكرمةمكةفيالبازمصطفىنزارطبعة-

صفحة.556فيهـ،1415سنةالقاضيبهجتعلي

أحمدأحاديثهوخرجحققه.بيروتفيالعربيالكتابدار-طبعة

طبعةعلىاعتمدأنهوذكرهـ.1423سنةالاولىالطبعة.زهوهإبراهيم

العربي.الكتابلدارسابقة

هـ.4421سنةالاولىالطبعة،بيروتفيحزمابندارطبعة-

اعتنىهـ،4421سنةالاولىالطبعة،بيروتفيالمعرفةدارطبعة-

.سندهعبداللهبها

جامعيةرسائلثلاثفيمرةلاولالكتابحقق*وقد

سعودبنمحمدالامامبجامعةالدينأصولكليةفي1424(-)1423

الباحثين:اعدادمنالاسلامية

العقيلي.مسفربن-عايد1

القحطاني.مسعودالعايضبنعبدالله-2
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العايدهعبداللهبنعليبن-خالد3

صالحبنعبداللهالشيخ:والثانيالاولالقسمينعلىأشرفوقد

.الشهوانإبراهيمبنعبدالعزيزالشيخ:الثالثوعلى،المشيقح

ونسخة،الفاتحونسخة،المصنفنسخةعلىاعتمادهموكان

هـ.2851سنةالمكتوبةسحمانابنالشيخونسخة،برلينونسخة،الكويت

وحدودها.منهجهالهاالجامعيةوالرسائل

[ختصاره:ثانيا

ربيإلىمهاجر"إنيباسموصدرشاكر،فؤادالكتاباختصر-

الاسلاميالتراثمكتبةمنصفحة212في"الهجرتينطريقمختصر-

هـ.7041سنةبالقاهرة

بناللهجاربنعبداللهونشرهالكتابمنالاخيرالباباختصر-

منصدروقد."المكلفينطبقات"مختصربعنواناللهالجارإبراهيم

صفحة.27هـفي4014سنةالمكرمةبمكةالجامعيالطالبمكتبة

ونشرهعتمةحسننذيراستله"المعصيةفيالخلق"مشاهدفصل-

هـ.5014سنة

ترجمته:ثالثا

عبدالعليمالشيخشيخناالاختصارمنشيءمعالارديةإلىترجمه-

الرياضفيوالافتاءالعلميةالبحوثإدارةرئاسةونشرته،الاصلاحي

صفحة.343فيم4991هـ=1414سنة

لم،بومبايفيالسلفيةالدارمنصدرتالارديةإلىأخرىترجمة-

المترجماسمذكردونشمسعزيرمحمدالشيخذكرهاوقد.عليهاأقف

.()مخطوطالقيمابنلمولفاتأعدهفهرسفيالنشروتاريخ
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الكتابمخطوطات

41عددهايبلغبهاعلمتأوعليهاوقفتالتيالكتابمخطوطات

فيبهااستانستوعليهااعتمدتنسخخمسمنهااخترتوقد،نسخة

سائرها.اذكرثمأولااصفها،النشرةهذهإخراج

)الأصل(الظاهريةنسخة1-

.913تصوف4571برقمالظاهريةالكتبدارمخطوطاتمنوهي

مخطوطاتفهرسفياللهرحمهمالحرياضمحمدالاستاذوصفها

مختلفة،بخطوطمقروء،نسخي"الخط:بقوله)2/274(التصوف

سم.2هامش.15السطركلمات24،س،125قأسود،الحبر

سم".5.25*18

بخطالاولىالورقة.قيمة"نسخةعليها:ملاحظاتهمنذكرثم

خطوطبعضالكتابيتخللثم.حديثبخطورقتانثم،المؤلف

."العمريةوقفمنوهو.المؤلفخطالغالبولكن،مختلفة

لاللأصلمعاينةعنصادرلانهالوصفهذانقلعلىحرصتلقد

أيدينا.بينالتيلصورته

،يقوملاثمينوكنزنفيسةتحفة-سنرىكما-النسخةهذهأنالحق

تصحيحاتوفيها.اللهرحمهالقيمابنبخطالكتابمسودةلانها

بخطه.كثيرةواستدراكاتواضافات

وصلفقد،مرقمةوهي،الحاليوضعهافيالنسخةأوراقعددأما

126إلىحديثبخطأنهمامالحالاستاذذكراللتينالورقتينمعترقيمها

مافيتراوحالاسطرعددأما.ورقة127معهماتكونأنوالظاهر،ورقة
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.اسطر37و22بين

شملها،تشتتقدأنهاويبدو.شديداضطرابترتيبهافيوقعوقد

الاضطرابهذامقداروليعرف،ورقمت،اتفقكيفماأوراقهافجمعت

الصحيح.الترتيبعلىعليهاالمثبتةالارقامهنانثبتأوراقهافي

1-12،،3179،99،49،69،،33،34181،28،45،46،43،

44،39،42،47،9427،،،3637،13،41،92.،0315،16،38،

،35161،801،151،171،05.001-701،51.52،18-26،

1753،-87،19،،9809،،8829،39،911-126.

طويلاستدراكمنجزءاتضمنت"وريقة"عداماكاملةوالنسخة

النسخة.منفقدتقدفانها(،طرة)58/فيالمؤلفإليهاوأشار

بعضثم.السلفيةطبعةمنأسطروتسعةصفحاتثلاثيبلغومحتواها

الورقاطرافلتاكلاكثراومنهاسطرذهبقدوالاستدراكاتالاضافات

أسطروذهبتهـ.772سنةالاتيةالفاتحنسخةمنهاتنسخأنقبلقديما

بعضها.خفىأيضاالتصويريكونوقد.بعدفيماأخرى

اسموتحتهسطرينفيالكتاباسمالاولىالورقةوجهفيكتب

العبدتأليفالسعادتينوبابالهجرتينطريق"كتابهكذا:المؤلف

."القيمبنبكرأبيبنمحمدتعالىاللهإلىالفقير

الآتية:العبارةوتحته

الإماموهو.تعالىاللهرحمهالمصنفخطهوأعلاهالمكتوب"هذا

،المشكلاتغوامضقناعكاشف،القرانترجمانالإسلامشيخالعلامة

أوحد،الشريفةللسنةبالانتصارالحديدوالحد،البديعةالتصانيفذو
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الدينشمس،السالكينعباراتحلاوةالذائق،المفوهينالعلماء

برضوانهاللهتغمده.الجوزيةقيمبابنالشهيرمحمدأبوعبدالله

."آمينجنتهبحبوحةبفضلهوأحله،ورحمته

القيم،ابنبخطعارفولكنه،اسمهالبيانهذاصاحبيكتبلم

نأغيرصاحبها،بقلمأنهاعلىتدل"...الفقيرالعبدتأليف"والعبارة

بشهادته.ذلكيؤكدأنأحبالفاضلهذا

وفي"الشافعيعليبنإلياسكتب"من:السابقالبيانتحتجاء

اللهإلىالفقيرنوبة"في:أكملوجهعلىنفسهالاسموردآخرموضع

اللهعفاالشافعيإلياسبنبكرأبيبنعليبنإلياسوتعالىسبحانه

."العالمينربآمين.أجمعينعنهموتعالىسبحانه

أسماوهمظهرتالذينمنالنسخةملكمنآخرهوهذاإلياسولعل

طصساخرتملكقيداسمهمنالايسرالجانبوفي.العنوانصفحةفي

قيدوتحتهعنه".اللهعفاالخراساني"الحنفي:منهءوقرى،بعضه

البصير.السميعوهوشيءكمثلهليسالذي"الحمدلله:مطالعة

."بهاللهلطفالحسبانيعثمان...طالعه

الصحيحبالابتياع"انتقل:للنسخةشراءقيدالصفحةأسفلوفي

.")1(05.الفقاعيمحمدبخقعليالعبدإلىمالكهمنالشرعي

مالكهتركةمنالشرعيالصحيحبالابتياعانتقلثم":اخرقيدوتحته

الدينبدرالاخسيديبمشترىالوكالةبطريقاللهرحمهأمامهالمذكور

الحنفيالققاعيالدمشقيثمالحمويعليبنمحمدبنعليالدينعلاءلعله)1(

08(.)4/الذهبشذرات:انظرهـ.189سانةحماةفيولد.الشاعر
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اللهإلىالفقيرالاحرفهذهلكاتبالدينفخربنمحمدعبداللهأبي

."...الحبالبنمحمدبنعبدالقادروالمآلالحالفيتعالى

العمرية،المدرسةعلىالنسخةوقفقيدالصفحةيمينعلىولعل

.الصورةفييتضحلمولكن

ظهرمنالاعلىالنصفمنأكثرتركقداللهرحمهالمؤلفكان

بالايةالكتابوبدأكتابتها،أخرالتيللمقدمةفارغاالاولىالورقة

(!الحميدألغنيهوللهواللهإلىالفقراانتمالشاسيأيها!>:الكريمة

رأىالمقدمةتسويدفيأخذلماولكن."...الايةهذهفيسبحانهبين

بينوضيق،الكتابةفصغر،كافيةغيرلهاالمخصصةالمساحةأن

الاربع،الصفحةحواشيفيتكملتهاإلىاضطرذلكومعالاسطر،

أسفلهافيتمتولما.الثانيةالورقةحاشيةإلىتجاوزتثمفاستغرقتها

اليسرىالحاشيةفيكتبأنإلىنقاطاووضع،"تعالىقال"فصل:كتب

إلىاتفقراأنتمالناس!يأيها>:تعالىقولهإلى"يرجع:الصفحةمن

."اليمنىالصفحةفيوذلك<الله

الكتابمقدمةورأىعليهاطلعأوالكتابملكمنبعضوقفولما

(صفحات)ثلاثورقتينفيبتبييضهاقامالتسويدمنالوجههذاعلى

قال.عنويسررب.الرحيمالرحمنالله"بسم:الآتيالتصديربعد

الحفاظاوحد،الأناموقدوةالاسلامشيخالعلامةالعالمالاسلامشيخ

،العلومأسراركاشف،المجتهدينبقية،المفسرينعمدة،الاعلام

بنمحمدأبوعبداللهالدينشمس،مفهومنطقبأعذبمشكلكلموضح

اللهغفرالحنبليالجوزيةقيمابن،بكرأبيالدينتقيالعالمالامامالشيخ

."بركتهمنعليناعادوله
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بصاجبليسولكنه،اسمهيكتبلمأيضاالتبييضهذاوصاجمط

المؤلف.واسمالكتابعنوانتحتالعنوانصفحةفيالمكتوبةالعبارة

فيوردتوقدمعها.ورقمتاالتسخةإلىالورقتانهاتانضمتوقد

ذكرروي"فاذا:الضبطمعهكذاالمبيضكتبهاجملةالمؤلفمقدمة

خط"صورة:حاشية"روى"علىالايمنالجانبفيوعلق."الله

نهناوالملاحظ.قالكماوهو.فيه"ضبطولاراىفاذاالمصنف

المصنف.بخطالمقدمةبأنهذهحاشيتهفيصرحالكاتب

العنوانصفحةفيالمؤلفواسمالكتاباسمهل:الانوالسوال

أيضا؟النسخةسائرأوالمصنفبخطفقطالكتابومقدمة

صرحقدناسخهافان،وصفهاسيأتيالتيالفاتحنسخةفيالجواب

إنهأخرىمرةقالثم،المسودةالمصنفنسخةمننقلهابأنهخاتمتهافي

تبييضات"وفيه:أيضاوقال.منهالمنقولاللهرحمهمصنفهباصلقابله

مضمونها،معرفةعنالعبارةقصرتالاصلأطرافمنالزمانأكلها

علىالفاتحنسخةومعارضة.اخره"منالقريبفيترىكمافبيضها

أكلأنهاالناسخذكرالتيالمواضعقيخصوصاهذهالظاهريةنسخة

بنسخةالمقصودأنفيللشكمجالاتدعلا،الاصلأطرافمنالزمان

أيدينا.بينالتيالنسخةهيالمسودةالمصنف

خطوطيتخللهالكتابإنمالحرياضمحمدالاستاذقولسبقوقد

نأ-اعلم-واللهلييطهرولكن.المؤلفخطوالغالبمختلفة

وأزمئةالاقلاماختلافهوإنما،الخطقيأحيانايبدوالذيالاختلاف

فيواحداموضغاالاالمصنفبخطكلهاوالمسودة.الكتابة

المباحثكتابهفيللرازيكلاممنجزءوهو1(.-55/56/ب)ق
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الباقي،تكملةأحداكلفثمسطرا17منهالمؤلفنقل.المشرقية

صفحة.مقدارأي،سطرا33فكتب

فيالعبارةفيوالتعديلالضربكثرةالمؤلفمسودةأنهايؤكدومما

فيأوالسطوربينلاضافاتوالتصحيحاتغير،الكتابةأثناء

بخطأنهاآخرهاإلىالنسخةأولمنوجودهايؤكدكما،الحواشي

المصنف.

علىيدل.المسودةكتابةمنمدةبعدحصلتالاضافاتوبعض

"الانتحضرنيلاهذاغيرأحاديثالبابوفي":موضعفيقالأنهذلك

إلىأدىمما،أحاديثبضعةواستدركهذاعلىضربئم)09/ب(.

أيضاهالتكرارمنشيء

منتمكنولا،المؤلفعلىتقرألمالمسودةهذهأنالمؤكدومن

القلم،وسبقوالسهوالوهممنضروبفيهاوقعتفقدتبييضها،

ومنها:

أقسامهافيهانذكرفصلاللغيرةاللهشاءإن"وسنفرد:-قوله

.الكتابفيالفصللهذاوجودولا.ب(وحقيقتها)49/

فيالناسمشاهدفي"قاعدةفيكتباللهرحمهالمؤلفأنومنها-

وبعد"...أولهااقساماربعةذلك"ويجمع:اولا"والذنوبالمعاصي

وكتب:،الاولىالعبارةعلىضربثم.أ()57/"الثانيالقسم":أسطر

".الثاني"المشهدإلىالثانيالقسموغير.مشاهد"ثمانيةذلكوجماع"

قسمين.إلىالرابعالمشهدوقسمبفصلجاءالرابعالمشهدمنفرغولما

السابعالمشهد.مشاهدستةفهذه":طولاالحاشيةفيزاداخرهماوفي
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بقيةأنيعني.""الوريقة:وبعدهاأسطرثلاثةوكتب.،الحكمةمشهد

لمامحفوظةكانتولكنها،الانمفقودةأنهاسبقالتيوهي،فيهاالكلام

تخلونهاإلافيها،موجودةفالتكملة.وغيرهاالفاتحنسخةمنهانقلت

فلعل،سقطأوبياضإلىإشارةغيرمنالثامنالمشهدمنجميغا

عنه.سهااللهرحمهالمؤلف

فيالعريفابنكلامعلىتكلماللهرحمهالمؤلفن-ومنها

مع("الثالثالوجه":الرابعالوجهمكانوكتب.وجوهخمسةمنالخوف

أسطر.خمسةقبلسبققدالثالثالوجهأن

فيالاولالمثالذكرالعريفابنكتابنقدفيأخذلماأنهومنها-

المثال"فصل،)81/أ(:فيكتبثمالزهد.فيوالثانيالارادة

وكتب"الثالث"علىضربذلكبعدولكنه،صحيحوهذا."الثالث

("الخوفالسابع"المثالإلىالترقيمفيالخطأواستمر."التوكلالرابع"

التوكلأنالخطأسببولعل.السادسالمثالالواقعفيوهوأ(،)87/

المعرفة،فيمنهالأولوالفصل،العريفابنكتابمنالرابعالفصلهو

الثانيالفصلوهوالارادةمقاممننقدهبدأبل،القيمابنلهيتعرضولم

التوكل.ثمالزهد،ثم،القيمابنعندالاولوالمثال،العريفابنعند

مصيبا،كان"الثالثالمثال":الزهدومثالالارادةمثالبعدكتبفلما

("الثالثالفصل"رأىكلامهلنقلالعريفابنكتابإلىرجعلماولكن

.("الرابع"وكتب،عندهالذي("الثالث"علىفضرب

ءامنوالذيننخعلأم>الكريمةالايةنقلفيسهووقعب()29/في-

<*كالفخارالمتقيننخعلأمالأرضفىكالمفسدينآلصغلختوَعملوا

الفاتحنسخةفيوكذاامنوا".الذين"أفنجعل:فكتب]ص/28[،



عنها.المنقولة

...":هكذايونسسورةمنالثالثةالايةكتبأ()76/فيوهكذا-

إلاشفيعمنما>:الكريمةوالاية."تذكرونأفلاإذنهبعدمنإلاشفيعما

شكولا.!(تذكرونافلافائحدوهرب!ملله-ذل!مإذنهبعدمن

القلم.وسبقالسهومنذلكأن

الاتية:العباراتذلكأمثلةومن

.أ(/1)18وسابقوها"الامةسادةخوفاشتد"-

"المفسدونالفتنأهلوالمؤمنونورسولهاللهعلم-"وقد

.)118/1(

.ب(")29/أهانتهلمنمكرملمحبوبتهمخالفا"-

.أ(1/)80"الثوابمنمانعالإنفاقلاثرمبطلا"-

عرشأيالاعلىللمثلعرششأنههذاالذيالعبدقلب"فيبقى-

.أ(")67/محبوبهلمعرفة

.أ()79/"قالت"منبدلا"قال"-

السينهمنبدلابالصادأ()37/"صبخة"كتابةأيضاالقلمسبقومن

والظن)43/أ(وظلالضاد.مكانبالظاء)23/ب(و"أظالعك"

والحض.،والضن،ضلمكان(ب81/)والحط(ب83،أ)78/

التالية،بالكلمةأحياناتتصلالعطفواوأنالنسخةخطسماتومن

.الاحيانبعضوالحاءالكافوتلتبسفاء.أوواواتقرأأنفتحتمل

وأياءيقرأأنفيجوز،المضارعحرففيوبخاصةالنقطيهملماوكثيرا
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من"الوجود"يتميزفلاالكلمةبدايةفيالميمرأسيغمضوقدتاء.

النسخ.فياختلافإلىذلكدىوقد.الموجود""

،أ8/:مثلاانظر.المقابلةبلاغاتوهي،غريبةظاهرةالنسخةوفي

،أ28/،ب91/21/أ،،أ17/،ب15/،13/ب،ب9/،أ9/

هذهأنوالمعروف.النسخةاخرإلىجراوهلم،أ38/،ب34/،أ31/

وصلالذيالمكانلمعرفةالمنقولةالنسخةحاشيةفيتكتبالبلاغات

أجزاءأنالأمرأولفيظننتوقد.منهالمنقولبالاصلمقابلتهافيإليه

فقوبلتالأولىالمسودةمنونسخت،قبلمنسودتربماالكتابمن

ناسخاأنشدبفلا،المسودةاخرإلىتستمرالبلاغاتولكنعليها.

نسختهمنبدلاالمسودةفيالبلاغاتوكتبالمعروفةالقاعدةخالف

المنقولة.

وصاحبه،مطالعةقيدفيهاأنالاولىالورقةوصففيسبقوقد

غيرهمطالعةأومطالعتهتركتهلولكن،أعرفهولم،الحسبانيعثمان

النسخة؟فياثارا

أكثروردأ(1/)9الورقةبانتهاءانتهىالذيوالغنىالفقرباباخرفي

الصفحاتلهاخصصوكأنه.للمؤلفالميميةالقصيدةمنبيتمائةمن

فيفكتب.الثانيالكراسمن-02/ب()91/بالباقيةالثلاث

وكذا،سطرفيبيتينكلالثانيةوفيسطر،فيبيتكلالاولىالصفحة

حاشيةوهنا.فارغاالنصففبقي،نصفهافيالقصيدةوتمت،الثالثةفي

علوانبنزيدبنعلينسخةلنفسهمنها"علق:نصهاالصفحةيمينعلى

داعيااليمنيالاثريالزبيديحريزبنمهديبنمضبوطا()كذاصبرةبن

."والسنةالاسلامعلىبالموتمسلمولكلومالكهالناظمها

61



فيولد.الثامنالقرنعلماءمنمعروفعالمالحاشيةهذهوصاحب

هـ.813سنةبالقاهرةوتوفيهـ،174سنةاليمنبمشارفقريةردما""

كثير.ابنالحافطبالشامولقيبمكةجاورأنهحجرابنالحافطذكر

إلىويميل،الحديثمنكثيراويستحضروالادبوالحديثبالفقهوعني

.حزم)1(ابنقول

بخطليستولكنها،القصيدةآخرفيبيتينزيادةالصفحةهذهوفي

نسخةفيواردةفانهاقديمةأيضاوهي.المذكورزيدبنعليالشيخ

أصلهاأنعلىدليلوهذا،برنستوننسخةفيتوجدلمأنهاإلا،الفاتح

الفاتح.نسخةقبلثسخ

)91/ب(:هكذاالمسودةفيالاتيالبيتكتبثم

نور...........منمنابربهأفيحبهاوادعلىوحي

"لدى:لعله:الحاشيةفينفسهالمذكورةالزيادةصاحبفكتب

الفاتحنسخةناسخخذوقد."تكرمالرسل"بهاأو"تعلمالرسل

المصنفكلاممنهذا"ليسأنهعلىذلكمعنبهولكنهالاولبالاقتراح

.("اللهرحمه

كلامفيوردإذق)44/ب(،فيجاءماالقراءتعليقاتومن

فيبعضهمفعلق"جامعحيإلهللعالمبأنالعبد"واقرار:المؤلف

مشابهةأخرىمواضعهناكولكن.جامعا"حياإلها:"صوابه:الحاشية

منللقرب"فإن:وقوله)68/أ(،شأن"الوقتلذلك"فإن:كقوله

نسبةوكذلك.تصحيفبالياء،"صيرة"وفيه)902(.الكامنةالدررذيل)1(

.(301-201)4/الذهبشذرات:وانظر."الردماوي":صوابها"الردماري"

62



)72/أ(،"مقامهذافوقأنريب"ولا:وقوله)68/أ(تأثير"الامام

.هناكيعلقلمولكن

غموضعند،انظرأي"ظ"علامةالصفحاتبعضفينجدوكذلك

.أ(/16،ب/51،ب)9/فيكماسهووجودأوكلمة

نسبةلا"فإذاق)69/ب(:فيوردأنهأيضاالقراءتعليقاتومن

اشارةبعضهمفوضع".جلالهجلاللهوكمالالعالمكمالاتبلاصلا

منوهو،"بل"مكانيعني.بين""لعله:الحاشيةفيوكتبأصلا""بعد

القلم.سبق

حامداوختمها،بالبسملةنسختهاللهرحمهالمؤلفافتتحوقد

والحمدلله.أعلمواللهالاقوالأظهرالاولوالقول...":بقولهومصليا

."والهمحمدعلىاللهوصلىالعالمينرب

الاكرامونعوتالتعظيمألقابمنمجردينالختاموهذاالبدءفذلك

فهي.اللهرحمهالمؤلفنسخةأيدينابينالتيالنسخةنأيضايؤكدان

خبيرعالمبهايقومدقيقةاكتناهية""دراسةوتستحق،نفيسةجليلةنسخة

.بالمخطوطات

:()فالفاتحنسحة-2

أوراقهاعدد.2737برقمب!ستنبولالفاتجمكتبةفيمحفوظأصلها

نسخيبخطبعلبكفيكتبتسطرا.23صفحةكلوفي.ورقة226

هيثم.سنةوعشرينبإحدىالمؤلفوفاةبعدأيهـ،772سنةجميل

فيالناسخصرحكماعليها،ومقابلة،المصنفمسودةمنمنقولة

الخاتمة.
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الوجهعلىالعنوانصفحةفيالمؤلفواسمالكتاباسمورد

الامامالشيختأليفالسعادتينوبابالهجرتينطريق"كتاب:الاتي

المفسرينعمدةالاعلامحفاظاوحدالانامقدوةالاسلامشيخالعلامة

نطقبأعذبمشكلكلموضحالعلومأسراركاشفالمجتهدينبقية

بنبكرأبيالعالمالامامالشيخبنمحمدعبداللهأبيالدينشمسمفهوم

."مفتوحةوجههفيالجنةأبوابوجعل،روحهاللهقدس،الجوزيةقيم

التيهيالعبارةهذهفيالواردةوالالقابالنعوتأنوالملاحظ

سبق.كمامسودتهمنالمؤلفمقدمةبيضمنبهاصدر

تحتهسجلثم.تقييدهتم:يعنيشد"قيد":الفارسيةباللغةوتحتها

السلطانأوقافختملعلهختموتحته.الاوراقوعددالاسطرعدد

المذكور،السلطانأوقافمنالكتابأنيفيدقيدوتحته.خانمحمود

المفتشختماخرهوفي،الشريفينالحرمينأوقافمفتشاللهنعمةوكاتبه

وبجانبه"اللهنعمةعبدهاللهعلى"المتوكل:الآتيةالعبارةيحملالذي

الفاتح.مكتبةختمالايسر

مؤلفاتهبعضسماءوالقيمابنوفاةتاريخالكتاباسموفوق

صحيحشرحمنمنقولنصيسارهوعن.النسخةهذهفيالمذكورة

موافقةكتابفيهاذكرالتيالورقةالىالاشارةوتحته.للكرمانيالبخاري

المقاماتعللفيهذكرالذيالموضيعوكذلكتيميةلابنللنقلالعقل

ابنكتابعنوان"المقامات"عللأنالكاتبهذاوظن،العريفلابن

العريف.

منفرغ،توفيقهوحسنومنهتعالى"بحمدالله:نصهاالنسخةوخاتمة

بنعبداللهبنعيسىبنمحمدالعبدالمسودةالمصنفنسخةمنكتابته
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ولجميعوللمصنفولوالديهلهاللهغفرالحنبليالبعليسليمان

رمضانشهرعشرينتاسعالمباركالاربعاءيومالفراغووافق.المسلمين

اللهوصلىوالحمدلله.ببعلبكمائةوسبعوسبعيناثنينعاممنالمعظم

."وسلموصحبهوالهمحمدسيدناعلى

كاتبه"قابله:الطولفييسارهاعنالعبارةهذهبجانبكتبثم

ولمن-لهاللهغفر.بحمداللهفصح،منهالمنقولاللهرحمهمصنفهبأصل

وقيه.آمين،لهمودعافيهنظرولمنوالمالكوللمصنفمعهقابل

معرفةعنالعبارةقصرتالاصلأطرافمنالزمانأكلهاتبييضات

وهو،المستعانوالله.آخرهمنالقريبفيتراهاكمافبيضها،مضمونها

."الوكيلونعمحسبنا

مواضع:خمسةفيتوجدالناسخإليهاأشارالتيوالتبييضات

211/أ.902/ب،602/ب،502/ب،402/أ،

فيوردإذ،المسلمينأطفالبمسالةفيتعلقالاولالموضعما

الجنة.فيأنهميعنيأحدفيهميختلفلاأحمدالامام"فقال:النسخة

"الجنة"،كلمةبعدإشارةالناسخوضع."...المشركينأطفالماو

أسطاراللهرحمهالمؤلفبخطالاصلحاشية"وفي:الحاشيةفيوعلق

أحلى،الورقةطرفعلىتأكلامنهاالاولذهبآخرهاعلىمصحح

بياضبعدوكتب.5"بعدوجدماوكتبموضعاالسطرهذاتحتالكاتب

."...راهويهبنواسحاقالمباركوابنسلمةبن"وحمادسطر:

وذلك)ف(ناسخقالهمايصدقالمسودةمنأ(1/)14قإلىوالرجوع

الصفحة،أعلىفيالمؤلفكتبهاأسطرثلاثةفيالاستدراكهذاأن

ظاهرينهالاخرانالسطرانزالوما،الاولالسطرفذهب
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السطرفيبياضاالناسخفيهفترك)502/ب(الثانيالموضعأما

كلماتتسعبقدرعشرالثانيالسطروفي،كلمتينبقدرعشرالحادي

استدراكاأ(1/)14نفسهاالصفحةفيكتبالمؤلفلانوذلك.تقريبا

فيالذيالاخيرالسطراكثروذهب،الصفحةطولفيأسطرثلاثةفي

الصورةفييرىفلاالانأما.منها)ف(نسخةنقلتعندماالورقةطرف

السطر.أولمنكلماتإلا

الجزءوهو.سطرمنأكثربياض)602/ب(الثالثالموضعوفي

الصفحةحاشيةوسطمنب(1/)14الاصلفيبدأاستدراكمنالاخير

ثلاثةفيوتم،العرضفيأعلاهاإلىوانعطفطولها،فياليسرى

إلاالصورةفيالانمنهيظهرولا،البلىأكلهقدالاخيروالسطر،أسطر

.كلماتثلاث

منجزءوهو،تقريباكلماتتسعبقدر2/ب()90الرابعوالبياض

الخامسوالبياض)115/ب(.الاصلمناليسرىالحاشيةفيلحق

طويلاستدراكمنجزءأيضاوهوتقريبا،كلماتستبقدرأ()211/

أ(.1/)16الاصلمناليسرىالحاشيةفيمكتوب

نسخةمنمنقولةالفاتحنسخةأنالمقارنةهذهمنتبينوقد

خاتمتها.نصفيالمصنفبمسودةالمقصودةوهي،الظاهرية

ثلاثأصابقدكانالبعليناسخهاإليهأشارالذيالتأكلأنوالملاحط

فيسليمةكانتالنسخةوسائر1(،16-114ق)المسودةمنورقات

سنةقبلكتبتقدالمسودةأنتقديرناصحواذاهـ.772سنةعهده

نسخةوبينبينناوالان.سنة04ذاكحينعليهامضىقدفكانهـ،732

،المدةهذهفيالاصلمنوريقةضاعتوقد.سنة065منأكثرالفاتح
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منزادمماعديدةمواضعفيالاوارقأطرافمنأخرىأسطروذهبت

الفاتح.نسخةقيمة

فيالناس!خذكركماكتابتهابعدالاصلعلىقوبلتقدالنسخةهذه

فيهابقيتولكن.والتصحيحاتالمقابلةبلاغاتذلكيوكد.الخاتمة

ومنأيضا،سقطأحياناوو،الاصلفيعماتختلفكثيرةألفاظ

فيالنصقراءةفيالناس!خأخطأثم.المقابلةفييكتشفلمأنهالغريب

وإهمالالكلماتوتشابكالخطلصعوبةفيهامعذوروهو،كثيرةمواضع

النقط.

بخطأحدهما.للمطالعةقيدانيوجدالخاتمةبعدالنسخةآخرفي

الشهيرعبداللهالسيدبنمصطفىالسيد"الفقيروصاحبهجميلفارسي

أنهذكرالذيوالاخر.تاريخهالصورةفييطهرلمولكن،بطريقتجي"

"شهرتاريخهكتبعديدةمراراآخرهإلىأولهمنالكتابهذافيطالع

العنوانصفحةفيقيدالذيهوالاولوالقارىء.هـ"989سنةشوال

عليهاوله.النسخةفيالمذكورةوشيخهالمصنفكتبأسماءبعض

وغيرهاهلغويةتعليقات

.)ب(الأولىبرليننسحة-3

أوراقهاعدد.5987برقمبرلينفيالدولةمكتبةفيمحفوظةوهي

الماردينيمحمدبنعمركتبها.سطرا23صفحةكلوفي.ورقة148

"ووافقنصها:التيخاتمتهافيهـكما816سنةجميلنسخيبخط

بنعمربالتقصيرالمعترفالحقيرالفقيرمالكهبيدكتابتهمنالفراغ

ستسنةمنصفرعشرثالثالاحديومعنهمااللهعفاالماردينيمحمد

محمدوعبدهرسولهعلىوصلواته،وحدهددهوالحمد.مائةوتمانعشرة
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."العالمينربياامين.وسلامهالمنتجبينوصحبهالطاهرينوالهالنبي

كانأنهعلىتدلالخاتمةعبارةولكن،الناسخهذاترجمةأجدلم

بالعربية.المعتنينالفضلاءمن

الثانية:الورقةأعلىفيكتبوقدأولها.منناقصةوالنسخة

عشركراسكلكانفاذا."الثامن":ورقاتعشروبعد"السابع"،

نأيعنيفذلك،واحدةورقةإلاكراريسستةمنهاوفقدت،ورقات

كراسا.51منهاوبقيت،كراسا12فيأيورقة802فيكانتالنسخة

وفرعونموسىشأنفيالدنيابقيت"ما:النسخةوبداية

وقد.السلفيةطبعةمنص)123(فيالنصهذاوتجد.."..وقومه

الصفحةأعلىفيكتببعضهمأنالكتابعنوانعلىالكلامفيسبق

(أ)32/الورقةاعلىفيانمعحجر("لابنالعملنهج"كتاب:الاولى

العاشر.الكراس:يعني"الهجرتينطريقمن"العاشربأنهتصريحا

أيضاهأخرىكراريسبدايةفيالتصريحهذاويوجد

بلاتنسخلمولكنها،نسختهمنهنقلالذيالاصلالناسخيذكرلم

قدالنسخةهذهأصلثم.الفاتحنسخةمنولاالمؤلفمسودةمنشك

إلىهذهناسخأشارالذيالنصفان،الفاتحنسخةقبلالمسودةمننقل

برلين.نسخةفيموجودبياضالهوتركالورقطرففيلكونهذهابه

المنتهيةالتعليقاتبعضمنويظهر،أصلهاعلىقوبلتقدوالنسخة

خطهاجمالمعوهي.ايضااخرىنسخةعلىقوبلتانها"خ"بحرف

فيطويلسقطفيهاوقعوقد.التصحيفاتكثيرةناسخهاوعنايةوضبطها

سقوطإلىبالإضافة،السلفيةطبعةمنسطرا22يساويق)2/أ(
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غلاطو،118/أ(51/ب،)13/أ،14/بفيوبياضوجملكلمات

النسخة.منهنقلتالذيالاصلإلىراجعكلهذلكأنوالظاهر.خرى

الحقيرالفقير"ملكنصه:تملكقيديوجدالنسخةاخروفي

الفقيربنالدينشرفالفقيرالقدير،لربهوالتقصيربالعجزالمعترف

بمقامالمؤذنينالفرنويغزالمحمدالفقيربنأحمدالفقيربنيوسف

علومهوبركاتببركاتهاللهنفعنا.الفرنوانيعيسىسيديالربانيالقطب

."امين.والاخرةالدنيافي

.()نبرنستوننسحة4-

برقمبرنستونجامعةمكتبةفيمحفوظةقيمةقديمةنسخةوهي

منهذهفيالنقصنإلا،السابقةكالنسخةيضاناقصةولكنها2533،

السلفيةطبعةمن(ص)143منالاولالسطربانتهاءتنتهيفهياخرها،

منالموجودأنيعنيوذلك.صفحة423فيهاالنصصفحاتالبالغة

أولها.منفقطالثلثنحوالنسخةهذه

لاكناواناخرها،لضياعنسخهاتاريخولاناسخهااسميعرفلم

قديمةأنهاالظاهرولكنلا.أملذلكمتضمنةخاتمتهاكانتندري

الفاتح.نسخةقبلأيضاأصلهانسخقدثم.الثامنالقرنمنولعلها

المسودةفيالميميةاخرفيزيدااللذينالبيتينأنذلكعلىوالدليل

بعضوزادهما،النسخةهذهفيموجودينيكونالم)ف(ناسخونقلها

الميميةأبياتالزيادةهذهصاحبقابلوقد.حديثبخطالقراء

.الفروقبعضوقيدخرىبنسخة24/أ(-)22/ب

كاملسطرمنهاسقطوقد.والتصحيفالسقطمنتخلولاوالنسخة
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فيأسطروثلاثة(45/ب،)41/أ،41فيالمؤلفمسودةمن

ماالمواضعبعضفيأئبتأصلهاناسخأنالمستغربومن.ب()17/

النسخةفيوردأنهذلكأمثلةومن.المسودةفيعليهمضروبهو

ثمأ()9/المسودةفيكانوهكذا."اليمينقبضةمنوناداك":أ(0/1)

ه"أهل":""منفوقوزيد،"وجعلك":فوقهوكتب"ناداك"علىضرب

قبضةأهلمن"وجعلكهكذا:الجملةفاصبحت."صح"علامةمع

".اليمين

شهادةوقفتفهنافصل":ب(0/1)التاليةالصفحةفيوردوكذلك

فلا.واضحةبصورةالمسودةفيعليهامضروب"فصل"وكلمة.العبد"

زادنفسهاالصفحةفيثم.النسخةهذهأصلكاتبعنهغفلكيفأدري

مسودةفيلهاوجودلاأنهامعأسطر،سبعةقبل"فصل"كلمةالكاتب

المصنف.

.()كالكويتنسحة5-

عدد.52خبرقمالكويتيةالاوقافوزارةمكتبةفيمحفوظةوهي

25و21بينيتراوحصفحةكلفيالاسطروعدد.ورقة802أوراقها

بنموسىبنمحمدبنهـعبدالقادر0001سنةالنسخبخطكتبها.سطرا

الخاتمة.نصيفيدكماحبيش

طريقكتاب":هكذاوالمؤلفالكتاباسمالعنوانصفحةفيوكتب

فضرب."اللهرحمهالحنبليالقيملابنالسعادتينوبابالهجرتين

وتحته.مطموستملكقيدوتحته!ضربات"الحنبلي"نسبةعلىبعضهم

.هـ"4134سنةأولربيعغرةملكنافي"دخل:آخرقيد
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السنةخادمالربانيالعالمشيخنا"قال:البسملةبعدالنسخةوبداية

محمدأبوعبداللهليهاوالدعوةحقائقهابأعيان]القائم[عصرهفيوإمامها

قيمبابنالمعروفالزرعيسعدبنأيوببن]بكر[أبيالشيخبن

."وبركتهبعلمهونفععنهورضي[]اللهرحمهالجوزية

كانتالكويتنسخةمنهاانحدرتالتيالنسخةأنعلىيدلوهذا

وبينهذهبيننسخةكمولكن.المصنفتلامذةبعضبخطمكتوبة

منجزاءوكلماتإلامنهايذهبولم،كاملةالنسخة.ندريلا،تلك

.التمزقأجلمنوالثانيةالأولىالورقتينفيأسطر

الناسخ،بخطبعضهاواستدراكاتتصحيحاتحواشيهاوفي

فيتظهرلممنهاوكثير،أخرىبنسخةقابلهاشخصبخطوبعضها

.الصورة

نسخةقبلالمصنفأصلمنأيضانقلتجدتهاأوالنسخةهذهمو

نسخةفيموجودةبياضا)ف(ناسخلهاتركالتيالعبارةفان،الفاتح

النسخ.منكغيرهاوتصحيفاتأسقاطالنسخةفيثم.الكويت

الثانية.برليننسحة6-

هـ4412سنةالاولىجمادىفيكتبت،ورقة531في،597رقمها

.(187)3/ألوردفهرسفيكما

تركي.بنفيصلالإمامبنتنورةالأميرةنسحة7-

فيالانومحفوظة،بالرياضالسعوديةالمكتبةمخطوطاتمنوهي

برقمالسعوديةالمكتبةفيسجلتوقد.الوطنيةفهدالملكمكتبة

محمدالشيخمكتبةمنوردهامماوهيهـ.92/62913/في45/86
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فيالطيارعليبنشريدةنسخهامنفرغ.اللهرحمهعبداللطيفابن

تركي،بنفيصلالامامبنتنورةهـللأميرة1276سنةالاولىجمادى

الاولىجمادى91فيالمسلمينمنالعلمطلبةعلىوقفاجعلتهاالتي

مثلوتصديرها.ورقة304فيجميلنسخيبخطوهيهـ.1276سنة

الكويتية.النسخةتصدير

.سحمان[بننسخة8-

منالتاسعفياللهرحمهسحمانبنسليمانالشيخكتابتهامنفرغ

بالرياضالسعوديةالمكتبةفيسجلتوقدهـ.1285سنةشوالشهر

ومحفوظة،صفحة142فيوهيهـ.24/61372/في4386/برقم

الوطنية.فهدالملكمكتبةفيالان

بحائل.العلمي[لمعهدمكتبةنسحة9-

بنعبداللهبنعبدالعزيزبنإبراهيمنسخهاورقة402فيوهي

مركزفيموجودةوصورتهاهـ.1013رجبشهرفيمحمدبنفرحان

.ف1--0285برقمالاسلاميةوالدراساتللبحوثفيصلالمللش

.الضوياننسحة0-1

برقمفيهاسجلتوقد.السعوديةالمكتبةمخطوطاتمنوهي

بنمحمدالشيخوقفقيدوعليههـ.15/4/2913في035/86

صفحة.415صفحاتهاعددهـ.1913فيالمؤرخاللهرحمهإبراهيم

ربيع5فياللهرحمهالضويانمحمدبنإبراهيمالشيخنسخهامنوفرغ

حمودبنعيسىلاخيهكتبهانهخاتمتهافيوصرحهـ.4131سنةالاول

الهجرتينسفر"كتاب:الاولىالورقةفيالكتابوعنوان.المهوس
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المؤلفمقدمةفيالثابتهوالمعروفالعنوانأنمع"السعادتينوباب

الوطنية.فهدالملكمكتبةفيمحفوظةأيضاوهي.ب(2/)ق

236.برقم)إيطاليا(بولونياجامعةمكتبةفيمحفوظة11-نسحة

.(127)2/الذيلفيبروكلمانذكرها

رقمها.حديثبخطورقة502فيليدنجامعةمكتبةفينسحة12-

فيالكتاباسمكتب.منهاساقطة27-02والاوراق.شرقيات2003

الهجرتينطريقأوالسعادتينوطريقالهجرتين"سفر:العنوانصفحة

جامعةمكتبةفيالعربيةالمخطوطاتفهرسفيكما،"السعادتينوباب

.(127)2/الذيلفيأيضابروكلمانوذكرها.)336(ليدن

.198/خبرقمالامامجامعةفينسحة13-

ورقة.015فيحائلفييعقوببنعليالشيخمكتبةفينسحة14-

صنعهفهرسفيشمسعزيرمحمدالشيخذكرهماالاخيرتانالنسختان

.()مخطوطالقيمابنكتبلمخطوطات

للاخوةأشكرأنلييطيبالكتابنسخعنحديثيختاموقي

للبحوثفيصلالملكمركزفيالمخطوطاتأقسامعلىالقائمين

الاماموجامعة،الوطنيةفهدالملكومكتبة،الاسلاميةوالدراسات

علىللاطلاعالفرصةأتاحوافقد،بالرياضالاسلاميةسعودبنمحمد

منها،تصويرهلزمماتصويرثمعندهمالمحفوظةالكتابمخطوطات

.الجزاءخيراللهفجزاهم
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التحقيقمنهج

مسودةأنهاتأكدالتيالظاهريةنسخةعلىالنصتحقيقفياعتمدت

مننقلتالتي)ف(الفاتحبنسخةواستظهرت.سبقكماالمؤلف

منضاعتالتيالوريقةنصواستكمالالنصقراءةفي،المسودة

وقد.المواضعبعضفيالبلىعواملإليهأدتالذيوالنقص،الاصل

فيوقعغلطاوتصحيفاوسقطمنخلافكلإثباتعلىحرصت

.القراءةفيخطأأونظرانتقالأولسهونتيجةالفاتحنسخة

منتبينإذ،الكتابمخطوطاتسائرمننسخثلاثاخترتثم

مسودةمننقلتالاصولتلكثم،مختلفةاصولمننقلتانهادراستها

نسخةالاولىعليها:النصفقابلت،الفاتحنسخةقبلالمصنف

نسخةوالثانية،الكتابثلثيمناكثروتحويالاولالناقصة)ب(برلين

فكأنهما،الاولالثلثنحوعلىتشتملالتيالاخرالناقصة()نبرنستون

علىقراءةترجيحفيبهمااستأنستوقد.قديمةكاملةنسخةتؤلفان

أخطائهامنكثيرعلىأنبهولم،الفروقبعضإلىوأشرت،أخرى

واسقاطها.

تشبهأنهافرأيت-الكويتنسخةوهي-هذهمنالثالثةالنسخةاما

عنلتنوبفاخترتهاواحد.اصلهافكأن،النجديةوالنسخالمطبوعة

.المتأخرةالنسخ

طبعتالتيالقطريةوالطبعة)ط(،السلفيةطبعةعلىالنصقابلتثم

فيماالخطيةالنسخبعضإلىبالرجوعأخطائهاتصحيحبعدالاولىعن

وقد،السلفيةطبعةعنصادرةالكتابطبعاتمعظمكانتولما.يبدو

وبينبينهاالخلافاتقيدت،متأخرةنسخةعلىاصلهافياوفيهااعتمد
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الصلاةألفاظأووالتمجيدالتسببحألفاظ)غيرالمؤلفمسودة

كلها.السابقةوالطبعاتالنشرةهذهبينالشاسعالفرقليتبين(،والسلام

وصرفت،المطبوعةفيهشاركتماالكويتيةالنسخةفروقمنواخترت

إثباته.الامراقتضىإذاإلاغيرهاعنالنظر

الكتابهذالربط،وشيخهللمؤلفالاخرىالكتبإلىرجعتوقد

جهةمنالنصخدمةفيمنهاوالاستفادة،المشتركةالمسائلفيبتلك

ذلك.غيرأوالتعزيزأوالتفسيرأوالضبطأوالقراءة

اختلافهامعكلهاإليناوصلتالتيوالنسخ،مسودةالاصلكانولما

القلموسبقالسهومنكثيرشيءفيهاوقعوقد،المسودةهذهإلىراجعة

وإثباتالمسودةفيوردكماالنصفيالسهوإثباتبينمتردداكنت-

الحاشية.فيالسهووإثباتالنصتصحيحوبين،الحاشيةفيالصواب

ونحووالترقيمالعبارةفيذلكمنوقعفيماالاخيرةالطريقةاخترتثم

مماشيئاأغفللاأنالتزمتمابعداللهشاءإنذلكفيضيرولا.ذلك

الحواشي.فيقيدهوالمسودةنصفيورد

هذاحققو،الحاجةعندإلاجانبياعنواناأضعلاأنوحاولت

النصهفيالواردةالجملأوالكلماتبتحبيرالغرض

الاخ-الصحيحينأحاديثعداما-تولاهفقدالأحاديثتخريجأما

آخرفيوسترىخيرا.اللهفجزاهالنشيري،أحمدبنزائدالشيخ

إليه.شارةالقوسينبينالزايحرفتخريجاته

أقوالهمالمؤلفنقلالذينوالمشايخالزهادمنلطائفةترجمتوقد

وحرصت.الكتابهذاقراءمنلكثيرمألوفةغيرتكونقدأسماءهملان
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ومبينةمصدرهامنمأخوذةقليلةبألفاظالتراجمهذهتكونأنعلى

.عهدهإلىالاشارةمعالقومعندالشخصلمكانة

الاستفادةعلىتعينمتنوعةكاشفةفهارسوضعتالكتاباخروفي

عليها.انطوىالتيالجليلةالمباحثمن

أداءالقيمالنصهذاأداءفيوفقتقدأكونأنفأرجووبعد،

والله.الصحةإلىدناهاوعلميةنشرةأولهذهنشرتيتكونوأن،مقاربا

سيدناعلىاللهوصلى.والاخرةالاولىفيالحمدوله،التوفيقولي

أجمعين.وصحبهالهوعلىمحمد
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1+.--*،ة-.--ب-.آص
"،-حصي!ك!ل!ضأ%نج،ثركمابئ!ثكل!يوجم!!رلملترالدىال!رهـءلهمل!!ر!غ!ب!!هصصقر!رمميأكماأ-!!لا

سر!دلدصهصس"رص!جم!لآبهه-.

هـلرلملأكمر7وءلم!كا!نرلى3

،جكلفمئ!ليح!!شأليمو!وجم!مم!بضر،جمقث!جملأبن!ورجمبئللىأ!نهي!بتهنرتمللمي!م!لمنيممم!كلف!لأ!ع*.
ه!لم!كلم!روومبرعصجمب!!!ل!ممى!ضن!ي!ط

3!!ربهبمبهبهيلملمفمكلمنم-!كالتى)هممكأسلصر،لم+ديصماليلبما!لملكل+5*ك!رحمهبم3 لا--:ارنيلمر!ل!مه"صعهـعيا8

!!ه

--!ض!.مكل3-

..(.ما/أءلهـلم-خميهخبوو\.طأجمه.ا!ر!2،صع،.كه!لا؟م!-ع!م

صؤ001.."ظأهـب!ءصرلى*كغيلمولله!لهر!،لم،ممهل!!إخلىبهال!يرثهررهـبم!لملمس-ا

ء:،كووممفيفصلمنهمحفي/ئهاهث!جممكعصك!صصص!طبمممز؟-كلبما!ممعفرمر!ممرربمئهلى،عر.

!".-...6ول

0/2لا.....ا+لمأتج!؟!أل!ل!بمممم!لا!معمكلخم!ولم!ر!!م!سم!كلرمصممم

لمـيم!مهـجمعريعرص!عمور

له،رربرلوكال!سم!يصمم!2،-ل!ع!س!لمءخر+
!-لأفامىئر،لرلآ،لىك!عأتمهجصرمه!رصيهلاشك!!ع!ح

]!3 ء-"كلجهكل!نج!معلصي!وور3!دص3بمصوكربصفلىنت!سم!م!محه!دمو!ت!نكو -ئ!لمد!يم!لرف!ت

!ال!جم!سلى!و!هفملإص!جم!صبمانجمئ!هـممجمزا5شنأبنثم!صبطثغكببماة؟3نذةل!ه!!حممنن

-!باء.ا.عرلم خ

؟-.ءنرلميكل!فىا!رلمل!فز7ئم!تفتتزئ!ثهفى-لألاع(العب!!رعكهلعتتتقتتا!دو!

كريخع!لهـبرحع!355!!إغ!ه!ءلملم؟:كا/ركا

ك!رجملىلىنمئرا!ربي!كثند!ؤ!غل!مصالىنأزمؤلانبغنيا*شرله-ابمم!1محم!شجرك!3بم!حمغ

سصصل!ول!ل!لملممميده!ف!!نو--برب!&لهنه)!بر!ماءجمللىبهايفلهللأسآ!ل!لأحع
.أ"،..!!!بما"3*.لاثمأحىبه!لم.

فيوللم!ه!لملائمايالم،لململجمولصمظل!ئنن!فلاسنهلم/اممطليرلما!لا.."+

---..أ."!يران!لميمل،خمف!،ا!لملبمئهركله!هبلانم!رممآ.-

..،يلاشا!ؤهم!-رليلامم!فيءلآلم

+.ثرسعا\لأئميخلىكبملعملك!!!.ا!وصرءلمص(لأكملطوفيلاامبربرا"لىاشيبل!لملب"هأإه

تجمهم-!كي!لاثاإئم،-لملمدلملرممر!حص/لتبماءأرام!بلمآكتض!لش!لفمدالبزفاءمم

../.!"،ءلم!!ث!يه!!حال!العرصء.!17علاك!كا
..--!!4-..،ط7*001-..-"3ا،0-..ا..!ص.00

/+كل3يراكم!لأ*نه!سه.

الأصلفيالكتابأول
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!!ح!يش!هر!يرط!الدكل!!!ن!ا-ا-/--6--ة؟،..
..-ث!كالبميم!نج!يك!م!،!كسل!ل!*!ثرفيم!لملاعي

ى2.صيء!ىرس!لئهن!ل!ل!مضيولي!كلهـبغئهلهءليسمصربكليصعيحبرمهبه!.

صكلمهـص5،!اصئر!م+/مولؤ
م!لمبهبرلجهخميمهكيم"!صكعهثمئيلشبمم!ع!برط!رلملمن!!ىع!،مكالكهاع!!عصيرلحه

!رء!مكلمم!لمفىحم!لهلم!بيرر6عههيم!!ليلرثرلىسأؤسع،ممر!بي

..غ!لع!ررى،لحعبلرك!سص!ص،ا!نج!!لألنهي!ر؟

كلثر!ئبرثرسث!مططرشعهه!تط!لمثه!رئتنأجمنيم!ءلم!ببم!ليمنم!نه!0

لار.!صط!ى"!و-ئيكا!هعو5سرمطكم!ءلعنركهخي،،!مب كلللأ!زلمزلص
معبممبمء!أ.-"،كلهـجمرءركل.اجم!ضعر.،،ئهه4س!رر2ء.3!

-م!،جمغنهر"سمصصه،صمط!مر!دجه!ممنملي!لو!ل!،ممقثع"كل!لامرع!يرلمككهلمئاعنبم!أ-

فم!لرلم،ءعلهـهاعإثهأوللهىحرلىلمث!لو.عم!.ء.-!
عرهط؟*

.ء-فيه.

جمم!غبيرولصلى!!م!نب!!رسأم!غ!!ف!هر!محريمماتهرصيلصمصن!سهرحدصكىحع
لحقفف"علم!رلمجنم9لمهه،مم!*هـحىلهلم

!ف!!وو؟زم!رلمزو،نجمطو!ستف!مع،كم!ك!جم!ؤهـ!لن!برءصوءلم
.!..-.

حم!ءلثر،جمكرجيالرلانصر،!ول!طممبص!ء،ع!و7ب!ب!صم!نهاطأسس!كسصهءين؟

ط!ث!13-مكيسو!هلم!رفير!ط!!ع!م!لمج!جمأصكلململههي!عيلب--

أ-ى.رف!صفهـبم؟ل!لم،هـ،معريكبمرل!،،لصر،!ترهي!برسلأءأطبركبر،م!

كمصفيزطا!ه،؟ولطفلأصأث،الم!ءلمنح!!؟عقول!وكليطلر!حه!ىت د-ء،..ل!ء،لمث!لوصكلنز!ج

ني!بكرب!بهعإإموجمى،لمسمكلةص!لمهع!لمضلبتئن!اكللناللل!كلىصمعو!مه!نيجبماا0م!ي8

أ!رىولمز!و!لم!!لمل!بمرش!جمبم،برهـءكرط!ءم!ب!فيح!ثبدلممه!لمس!كا!ءومم

لملم!كو!كاممةثلجمرعلر!هلملمضص+مر-حمم!هـله!بمرءجم!م!عكل
ب--)،"1،رلم.005ضمبملؤيخ!ا!م!-كا9

\-ككل!ى"لبزلهر!4!رضمميلنؤكلكل3!هنم!رم"رلهههلم!كةكلر،لإ،

-ث11ءلىف!مه!لمة!م-كغ!م!كه

طابر!برشئي!!*نرلمك!*ءلهز!لمجما!ظقمهلرملمتجب!!--

ء!ع!!،لعهـءلمنؤله!كرء--بم!7ص!.!!رلمصللصنعت1

الحكللأيركل!كلبائال!أفىبمصرح!كرنؤهـوضر،لىطثر"حهجعلابدد!!ططب!!ينيممانربلم

تأمم!كىمريبرزكملآ،؟في!إكرلما!ب!ن!!رسصبرثم!!غيهى!ررطيىلأء لم/"ا/-ص!هم!قمسرل!بمه
لهيا!ص!مانكك!ير!صمصحألمج!م!!برالزثحطيخاللأصثمجمك!الر،ك!3ر،!ةطىسه

واضافاتإصلاحاتوفيها،الأصلمن114/اق
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!!ر!جمبمكلتؤلم!يل!ب!7!فه!د!جم!عههـ"-!بر!2!.؟!".:*

.،*.ي!فانالملىصرهـط!حرشل!!مغثيم+كغكل؟ح!!سوربخكحنسرم!لممثم بههمخ.لوقيالم!!بمنولى!و-أائمر.ىماص!
--"*ع!رفيم!ر..ططف،*!مقكلم!ه

9!.*مهـ*!بئ.!لمف!ضم!نر،صأل!صأمؤ!بىلمجم!ن!ر!*المهمهلى!بم!مص!لوفئشرإمما!رممرى!دإ

،*3،!جم!ا.ص01لميم!!ماا!اكلض!ص!؟مم!يمطثطعمجمدصه!هص!!س*

.د07!..،.2ج--).!ء،همل!يهئئيم!مرشل!ه!-لمحح!ممببر!ضصك!!حيه!

ص!ئ!!ال!بيم*كرفىمم!!رل!،جمةفائأ!لك!م!ئملمدهلرهم!جمنلف!سربهص،!!،!كمففبهفيئلى3!غنم !ءهظسرر!؟

:!بمكلمهـبذلولكم!اصصش!طا!دلىكعلا!هـبهصوبرلملاالممف!!حما

*ح*!!رل!رول!لم!خيه!سصر*عيبب!آليممفكل!ائدبمالمثبر!صالبر!،-ع -.ةننرط!ثمو!ف!له!كا!در/ءر!صلململعموه!ف!وعل!بي

م!*2!8حض

دا،حع!-،؟بمطحا-ب!نج!علا!!عح!ث!كان!نجبما!يخ!!!ث!3حمبم!تص! 00--.ء،طلعم!،ول،أ

!ثأ؟!!ة!؟ة!اجلا!بمجم!،.!ظ!5؟!يماص!!عامع!حممالحنآ9
-+0-!--.):00

عل!4-

آءحم؟ء*.؟؟كا-!يحيث!!م-ث!ح!3!لح!5آ!حنخا*!ه!س!تمه.-لأ!!أب!0ء*حا!بم

ح!*!يما!-!لا!ء؟خم!غ!9خ*صط!ما!.صبم*حد؟،ط!؟!!-بم-؟م!خت"لم-

-!كل!-ئجةق!ئآ-*-طغيكا،ع،بمبئ16ثة!.583جد!ه!و!-؟
م!!هحح!ثومحكللأ؟ظ!ا!ييما!نماجمأك!!اجمم!نج!.--6-!انجي!!عبح*!؟5-+.طح

ثإث!طلمج!؟!(!!؟؟مآحم!!م،ث!؟يخغ!حف!!يم!إلآ*!محظ-*!بمجم!!غير!!6

،.!00*5*.،ح!،!2

!ت-*.كعه!.:!-1!،صحب!؟ك!كدلآم!لأح!ص!-!ا؟!-.!!.ج
ممه!طمع!!+8-+،8/!مت!-"5بخ*مإ3ك!با+ضثمأيخ!الك!لم.*"ممملمحى!*،كل
،-ئةء..-.؟!

ء!موبهم!!ص.+/-.حمهـك!!ب!ى.-حهـلمحيجمثهص-.
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--ا...!-لأفيح!كى0/1
خشس!!1-8//.+ا.

لم2!ىفيع!تكمم!برو!بنبهخح!لرلث!ئرف!مىع!جميل!برر،ءلملم/!ممغ/ع!سرضعمء-

لما،لملكدثبربع!د!لئئبحت!إإلله!رلموكاءبرللى/هلملزطم!!يرلمبه!فيلى!مص!رئب."

بعبىنىلعلىطهـكو!!ل!/لو/4ئمل!ممز،ل!ر!هفي!ولالطر2ا!تملمهلفقمؤلم

بطكمهـلم!لملك!إضهـنيل!بررلم!ركممع!،!لنك!وللم/لم/ئ!بصف!برثيواا

صا!/ة:لىعهلمجلىرلمصو!ةبهز،يمه!ت!3لمئحوالص/لؤبخالثا-

!مهوملأدمملم/مهجمه/!لملم."لملر!ولصط!رء/هـلمل!برلمزثبمعاب!ب!

2!فى/ل!لحر!ص!بهاسىطمغهوفىلر!ؤصكللمتخنلم-ك!ي!صرفممه،.

لررصيرءلمرار!كح/ورلمص!حولمنصفترجمض!كيئنطةعنهـبه،!وله

عنردر"بملك!برفيا!ح!ء-لقرلملم/ل!لم!فر/فىلملولمماه"شبهـيخمكردرلئ!ه

ر!ثدكلؤلهنوبشصفلمزلمىزئبربر!م،فئهملمنململم!برضهمم!بىمم!-/-

لركلي!2ع!ب!حلرمم!بربهلىظيةجمصرهـلمءدم!!هليلضسرير!!4

لمفيلىلميم!،ل!فؤبلى/برلم-إ.ءبمئ!ير!صفىستؤلمم!وعلرفىلؤءمفىر

لمكلل!بررعضثثمئمطتطل!!يملظكأىلخبرلكىنجبعيهيليدكلءبرلم

!م!حميم!ب!ضلملفى!برلح/،ل!لم!لت!)-؟.-*

محم!لمل!سئط!+*بر2المن!،لىضلرء-لأللىلم،لطكلا/ل!كلر/لم

،!وطلاأ2به+مممأ،برلم!لىلعلى!كممنزد!زمي/ل/!ءقمه!ه

-أ.و.ص!61-!2-لا

+ا-"(كة.:3ئض

-حى---،----ل!9فيبخ!أحم!--

--ا-ا-!-.!حا،

.أ66**ئي/ص3----.؟ير

.3ع--كا!كا--!لا-فيأ.!.،-ب-م.--ء--"--هـ".-/93ا

ص!.--.لاد-!لالىا/إ-يم!!-/-.،!-..

ء(.."!----ء-------!ي*/-.---!*!ث!ث-و-ة!!!

7-111-لم.ا-،--!1-
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،-حى-.ثآ-+اسلابرلد!لبرفأبخ؟!لأ!عذزاثضر؟فأ

لمء4-ممأ!!.أ.).!)-مصر،

.ء)00101،0.ا،،بنضن!ىانر،لمذ!ع.ص\3لق!ضع!؟.لى1؟

-لر%/!4ءلم/،./أفى!-حمالمالمحسجم!.:؟،)رب!..،،+.؟لم
ام،!!،ش،!ىا.-3هم!لملى001دطشء

،4-بستض!صجمركأ

-03!".!ث-61؟ليمءلي!أ!ض!ذدخاأ!ىيإب!!نجث
الصط!4لأىالىأ!ا

كضجمررممم!صالاكل،صدأبحكاط،1،!ا)قلال!ب!!لانهس!مالامأا
الى،لمش/لىشنجصبثإلعلو!ا!اأ-س!كفكا".القع!لمفصفاممد؟

.!لاما،)دملأبمطااصببمع!13رو!يرلمجصاللهسىاض!كم:ا،عذب.

أبهز!البن!مكبز-يخصند!جمةبى)بىحبلىا!ىزلىح!هتدلجل!ءلىكرنج!إلجوزا

أ؟(قي00-س!ا!ر

لأصا

كأ"لمئ!4ليلملم

صرليكلصحو

كلز،،6،*؟

ئ!

لألز01

رنملز؟

ق!اكلبم0)،

.سث.-.

!!.ء؟(.ه-

!حلأعا"لأ

.أ!.!بنتخإق!بر.صلم!،ر!د!ص!في!رالملص7ءه!-دبىلص

%ص.ساالم!دلىس!صس!رأدسااي!اءمم!ص!ىل!،م

اأ...ل!لى!زالر،رىلمفى-!اصكلىءلى"!لمضلم

------.-ا-س!مم!شيثضممىلم.كلس!جمصع!ممم

أأ-أ!.إخدم8الميخ!2!ا
،.لربرصلمو،صةقلم

كلكلبر

"لمأ%مه!

فيأ"دئ!..ا،0ء،

!.!ا،.-صى--ب.

أأ..أ..؟!:-...-اءبرال!-.!ثهـ7ء

!أ..".:أ.انج!33،3جت-في/

،/ا.+.طث

)ف(الفاتحنسحةمنالعنوانصفحة
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جى"-يرخطلفءاحها-

لمعمس1لأعااظىر!ر)جشأ1لاط!هااصلآ!هخيئ!ألأاالح1لى.!

2با،عذبنطىمهحمرص6لىصظموعخاثطملقمصإزاكاشتفيافيتنجى!اضص

صظإ.فبربزيخبمءبرروللرفااب!لا!اإسبقحضنرعدال!هي-ون.يهتا-ث

لةلمفةسجم!جمتبماجمأ"ررمحداباث!عكئرفنهل!اثلصتلزاجفددمه

!دوحصاض!ئ!ل!لهدز!يهعهةل!افوفإ!جمب!اإيىيخمهنجا1نفكدإضدخالت

ئاإرريرأو)غفضرصيترإ!ز!ابفئحآ-ضمايفإتفاؤوححربتنذب!عرضالطممضت

.1(0000ءءط

!كئودضهجم!زلقتمام!تلهرلآ،طبمارحب!قلوبفئصا،بدلزيخبسععالتسما!ااهـصة

01نم!إدناخمعكظقهفبئيلىضأ،!أإلهؤبلفودو)لمحنةوالإ.يأ.ضشركأ!و!ضؤ)

)صبمنأغخحبةأتتحمهلة!ثتناتح!التوضف)ت!جمضاافغي.ولا-طهـسه
ال!0"!81ص-.اا-"11الهـلم-13

هـ،!،ليبرتلتازووخص!إلمحئئمضؤلنذوام"ئ!ئنترىبتألننايخعولت!!بجمسبر؟:

أ.!راللأتمزوانرجوا1يميبمبهسمثرعيبمعزكوابىبمرسمو)فىصدا.0ث!اإملحبإدرا

مجع!كربرظبرصدي*جلإبمفئصز!بر:إ"!ليهدءيخن!)لتة!ف!ىكا3!

+ئملص!،بكلتر/رعلم!ا!يئذلميخعللصكهماهل!لمجما1بطنمقخزرهـعد

ه:مز)في"جثءنمجمغءص،فىعإ03ررا!عأقفىم!إوعكجمكل)شبمفثاجمهتةجي1

.لمبى،لدفأ"نه81مسط!كاغكئممسولمجا-جثهداتجسمىم!عنى!قمس!!ونجسمرأط

كولا!لف3لةمسسبجئيكاعمسإجمالميزلر!%ككممرمرئمزمسدأسمفىمسممس%ء.

كلإلنسهلكصو؟1برعلئه-ل!-!ئهئرظلةلآلملدنرولاصبيمالهلإعاههله!

ئيبهإ"فصفأبهرالتأده،قلا؟ظبه،صرجمعل!نميأصثزطيماظقهفرتم!و

ق!كمدبرورصليةكألعنئليزسزطظض!اصرممينركب!!1ودصص!كه

سد!قشدل!!بئا!ءل!)فىطهسيرجممإبيهوكينوأسئهمحرلجه!عله

15ايابصئمسلهعلىحقفئغلممقلزش!نهركءأاخمينى)لإدعلا!ت!يمتوجمةوكه(

همبرو-ء------.----------------ة-----3------،.
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سماذرإسفيصواعضوالرصل!ناو!صففئفي!أجدصكامع

لضقل!،رلىوالمجور!()لس!سهلمحقحا،ص،لةا!عغ!الىول!

ت!!يئلمعلهصاجبلرفيخبزييمنجضالبىع1!صهـل!لظت،

صا،كاوفىد؟بادتمالمفالفوس1اارئزبرض!)خر)حورفاقؤ)يى!!ه

الم!صتتمنضا-)لاايىط؟،[شما!قكأ،بمافئضطاساا

لافىادأزرأالاوذخيافيوالفمسم!لمممفاألعينرسوم،لحوهـ1

نأسأ!!يماج!*ءفى!ماب!-)كلمرا!ة

-الافى!لحبمحمؤثفههتعالىومنه!اسه

-!ظ-ط!عالمسودالهصتمشنسضفيعفنرغ

صم..،!أ:.؟.؟ءع!هـسلع!!1دمه1نج!عيىعبدكل!!)

؟!-!ا!:ضما:!و!فرلوالر"لهبخبىعمقل!م!

لأأص!لإتا1ع!لاءسلكوللملس!!رووا،لجمعا

فيفم!طط.لامهـظ!ضرمىرمضا!إر!داسمالإ

!صأءط!نجغ..2ئم!أيغحلا!سير!عابمم!عا

!أسم-رصم
اق!!1ك!برعرطوصفىأ!للههـ!

-!!!كلا؟لىطف!جمرفزلصممق0،

علا+علا3حبيجمقارمرأقى-!

يبماضلإجم!!ابرليببمأ!عمبما
ور*جلا1*ءلتلم

ك!ج!ضح!!ض!ء%بو!

للل!نؤ!!حم!!!**همه!

--تف-

لنسحة)ف(1خامس
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3/-3-...ص
لر!وإئهؤ3*.،كا

ا%اإبهم!إجلأ084."لعملانهبم)؟(ول9.+!؟خ""ص!حت0لالاه0!!8!هئ!لع-
ء5"!.ثا5.1تمص!

ال!مرمفملي!انث!د!فيم!بخو!،جيعانجبر1،يما-.!لر:افىشماز!!ونؤمهيىنوعوروفؤمها!

يم.ثرء-*انكبذان!صافىالفأ[لننه!داؤصلمصبغ!إاإئحييمد!1،هذالعزلأ ....موم!1!ب!يخل!موعه.

++--الص!ثف!اإلأعاءلرلع!3أ!.ابلاهاإ:لمطغولل!ا!ما"-ا

!اثفالف!اقرينلجنقجههـلألفغاممىشز-لشتنفىلعنذا-

سم-..

!-زخالينمسيككىمم!نما[ولأنموالملسنا!هالنئدنماكىسنرمنن!لالمكمسمسمسا"

ا!،ةء5!.*.ء".األمججر1لج!ك!1.إ

هـلا!هـلمحيالةمسق!بخترحابكى*.ـ!ءا

..؟لاف!يى!كماءبكتنمففاىنجصمسطر3كاؤ!!المأنلغعفنجاهوجم!تي.ِ

لمس!ؤ!ابرليي!هـلممزلمج!!هـلغرلحغز!إو!عر!بر.!

الى!صبن!!فافلا-لربىلوإإل!كلماهـلعنيفيوممزهببىهـ.ااطي!؟م!و

(،-صلطىابثب!1لج!و!كبلمإلبهلرها[لمقا!ضعإج!لميزفؤ؟!ماأ!

ئصصبمعفاكئ!ا!فضكفتصماهـلإنجاجمبه!فف،كلاجممدمع!ثال!1يتهاا

هـ،صعا!و:ف!ا1علة!إلمته!كأثصسبتنفل!نحنغخكل". بجم!!

.إزعمسنموللجحهامسش!امسلجشلعاذلأ-ا!!دأنمع!الإاذرتافرعاد&جبئ:س
.-،"13ان

.-اطيىصسنل،وكض)بخكفلأاهـحريحورفؤحم!!إوئخن!متزلأ-

ئحلصرهـيتيمضط!قالطمزال!صقابئقفا&س!ئ!ع!،رشونغإإل!خم!م!ئنئ

**لت!تلسما%!!ممسربهلاءلمس!لمح!أفيما3،-ودرص!ودسمئح!"؟رسمؤ!ى
ءبلم..صغمعر%هـصهمم!س!ايرعظلزك!ضأ-اص

.-.ء!ءاإت!ؤفو!اإئبمل!ن!ارزيافرجممك!!اإخرنهلاث!هـر،،!ا"

ردئظعممصالمااا!ف[عاصا!محوف!ته!ثصمانصضعلئصاعهغتصقععا

-.ابنالضنم!!العزنم!نجدتمبغلحة]طه-*.&حم!نجبخسكئوررهـأعيؤصا

-!.كأ،فهقي.".

ع!ا!ةء!شأإلم8أكاه؟ث!*حا-ا-.ء.

3ءص-*-جي؟!ه3.أ/ر؟ممؤ)!يع؟-

)ب(النسحةبداية
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،*..مم!!ث!لأ.لم؟
،.اشلأل!زا!والتءلحؤلجعقالصابئ*ن!بز!ذكنم.با-لمئمابنهـال!غاا

لحاله!نحلف؟ر!مدرجانهمورحيضف!لمواا!بم!!جم!زسسرلطلاالمم!ه!ا

مالتصكلهـالهـنماما!غتأ!رم!رس!د!إا-دؤنا1فغندليبنمسوهاش!ش!لحزبح!ا

+.إلمؤ!ىاولنبغو-ر!لةلصسالالـىريراوبرابلج!إصيالخ!قوبوبهمو!مار6

.-رلداا!لننقهـ!بخمط،!صالييم)و!ااثا!ا1!بهمئع!سهرا

ر!رريا!غمذا-مملأهـأ!ؤهـوهـط!اهغلاوث!!مقهنختىلمجقههـ!الاخغا

لىا!يا،ىرر!و!ؤث!مانظينلنط!خبالمئ!ه!مبمسخله!ياللههـ)لمهإ

اضفبعم!لإا،ث!خمشلكل1!لؤازؤ3!هـمأ،كىالدقطامو1اخن!اا

لثفى!زوحبااابنغالالىال!وفنرإو!هـغزهـاجممأبنا.لمحظابا1عركا

ح!بىلىيخك!افشالابراينهـسمئ!!ذا!1!كلطا[هـ؟شقكأبنتهيزككرسرر

.لنأرىولىاا!عت!لمالياخ!م!ر2اتحضرل!زلم!هعالصحلالصالمألضاع.

ا!زيببمرلن!!!لي!نالهوإكأوال!ؤدى،!قمحلامزلضععضالتبحنبرتماا

لأ-أوأتداعذهافقافىنز!ص!لخوإل!صاكب!لهلىم!دقحنيئحتصلرصخ
!!)اا

إكلاالأق!ا!ااثختوكردأا!لف!ثالبما!يئترانم،،حساذهال!ردهاالمفىلزح

الورلمبنهـالتمنمالحعااصئار!افؤآإخإلمحوأظ!ااالحه!اضس!فكغلماا

د-فيالما!ضبر!كألمشت،لقنرابحبنزال!اجصرعاء!!فاصركووف!%لةإ3

ؤ!رللدح!:نسماسشومماتخىضقر!نةلت،!!مروعيحبم!يمااغا

حر.هـعئدرصدىإترىل!صردها

،..ل!إ*هىمحسىااسمهـألمنيا/ء..2

كىصرهر.إش!ئ

+....في-ظراب!.،ع!

-..-.مة!!!هـخفي.2س،-3-.صهـ.ا

!!نع !..ة3لا:،".-9،5ء

)ب(الانسحةخاتمة
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بامه،رمالونهأا!لرحم-لرحر1ألده

ربممأ7اللغنكلاص!كاأكاصيتصلموحفىوبيمضصي!ىصتبنال!لمنابه/لذىلمحيلهلم

ل!ببئادة/نها:يةااءحد!الصرشهدةلا.يراشلفكلا-،؟نبنالمهتجحتيهبان

بده،اخلإاصضيئغفهانحزحإربقه!!ز!ضالثابه،ارجحلالرأذ"جمايمو

زلعبو،ي!!إدكرزه!ا-لمخزوبياأ،حج!ةفبفرح!حلى!لبلمنتوبدلماراا

ثف!مممارفي،ع!كلأو!!صزلمفا-!الر!با1لمؤنحىوانمفو*لائالتو!طهو!وا

بغمالزلأرهع!!اامبخقلىحممزلغمالئفمنبنبهض)برحررحمهكعاانئكل

لحنعط،اد1لاص،لمجىفوالطالرا!ر[لنعررألئرالرادبررامرته!!!لئؤاا،

!للآمراالىثى،بى)ر)قل!كمجةللإجموهـأارطاالهصرئ!رالظ!...

ربضو!مجع!صهدر.ضمب!المحبئ"أللاسلائمربكلرديثريمصرر،قكلدبهأدلهاشئيرنر

حرمرجكحلالصدبظ-لمىررل!كاكابرل!يحب!و.سارزئىا!ئلأ*الهفؤ.

لشا-بحمكظعرصجمهكاررج!ريرثهمراقال!(،ةسق!ا!حرأم!ر!لمحكص

ئاذصئ!بمولمجاللألىجعلاورراتجغ!ر"ببحمفعنربملههؤررارنبلثضاكلار)يرخح

ومحه!0لمديرصبهـريخرخك!للر1لبظمرصملا1لبادالتثحملم!لز!ماممي!بر)تراا

جر،ر!لاشرك!،جلىاللهلةالااقطثيرارأزرنحافالزهـم!ض!با

)شذعر4!رموأرلاسبأءكا!ماحىبملهكأولدلهح!لهرلاصادكاشى

نه،ض!اي!صمادلهرالهد!لا!م!دل!"سقكعاس!لصشها.،!يانقسهرعا

لهررصعررهـك-راالصئ!لباحدين-شطينلججرجاررفيخءشهئها

لشرفىمرهاور!ردلعااوىمهدلجندريخرعناىصلأقهواضهعىموحيىممفبز

خمعيقرقده،لطحينضهمفاكفكد"دفء!زجمةبككالبادادلعامدنز-!4ء!لمحا

رامىاءردؤدبرلمحبصدعرلم:؟محمهطما3لتبىؤا!ترضىعصمإحباارصمىلمبدع!إلطرىم!رلما

9د5له!لىئرورسد)!جب!يمالطرهـيخصنجخلا!رالاسلهرلعهفبنع.كلمؤمه.

ظلالابهه!نابنلةلتاعؤرع!يخ!جاا-ل!رادصفاروكؤدمم!ك!

!ل!إيرثك!!كايىوبصر!ركدقلجلماو!جمزليبرالز!لمجهرابرفىجمكلبداء.كةللى.لا،17

!.!.ء..ء!لم2005-.-2-لا%-107+رو!

لخنئيلبرو)بخصلئى!جططلإلخطد!!لأء+-!مض-.كاكا*-!شنف-..في!ز!بز!اييمحث!

لم1لا--3رر!!ثبمكألأإصفى/-خس!قيح!بم!!ة !.-ء-!-د-!

)ن(الانسحةفيالكتاببداية
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!/صء!*!!به!7.7/

!بم-

6؟كسرتلسشبنر!

!ا0لعاب!لبرلإي!ح!ا!ىل!سا!لا

إك!ص.دهـألذش!ببهأعظا!بمانجما

""."3)-ل!ميا؟فزت!فن"ه(دصصهلق

2لب!بصب!جم!هـا!!نركتني

رىلروعرابممنر!وبمعط

لميزجمتا!داذئ!قى./!ا

ف!ننولصدةطهلن!مألومحلأ"

لمأ!مه!ص!عةفيعا.!س!فما

،ضلطىهـنقجملبمي!لم!!لمغ

برالفئول!يالمأبههلملممينملممز،

لم!4/صعليظت!افأئبئا"لسظ

رممتهخملة2اد!يهبمانبلطع!إ

أديرالنىلملمئحول!اارإكثوبربماا1

لملمبىإلظا-،لاهـوألش!!!أأا3

/.ء...:(ص!بو!لرالىد!لئما

3.تج!!--حا،صمو،صاير

انىأ!ا3!فيكع.ح!ج!مع

قأ!حلااي!بيلمبهإ-بئ/--لم7".--لأبر+.صبم

-ةص.3"؟+،دبر!*

،لمث!كلطعأر3!-: "-"3.ثجممش:"أ)!.د9،

8ء-سمممأ-ا-?.--.---،"-رر.ابن لملمدييط!لما!م!أ

.-!!!-+هـ+ء-ول./*3.6،،!"--ة4.!!س!

ئ!-ا-4؟.؟ا؟،!حغ؟.

)ك(الكويتنسحةفيالكتاببداية
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،نبرظجمبملفلىحلشال!و1ة.لطلىسلح!نرالماللهررمحاشكل!الها

902ف!فىبد!!وبلإفي"فىلمممدلاث!د!!اصيقا!ثبمكادل!أحمو"لزل!بم!7،

ذلمي!!ء!ظأ!ئماإه!ر)بهم!طظل!كلبهاءدمااإلا!لابمه[

.).،6ء02،ه!ا!.لا%

!."لطلما)ولردرءزدعط"دنن!بطلىا،ل!هالى،لأ.أ

101دمبئ،ف!3كئه!الر؟لهلييخهالر!العمانخريأ!ألىاشمفهأ"له31

بخ!تهلمجابامقيمأل!علبيمم!،جم!إلئرلم!لا!مق/ئتإبرةدلؤف!إدم!طلم.\

د!جملأب!جمئ!افؤ[لمبإلال!أبم"لالع!إذا/إلم!الا!!!بههلم...إ

\ةا!-"0015.!الافاا.االدا)!"3إ"الهمملا"فغصاععهعله9

إالمحاابئ!لىيرفئدلربفااتظفال!!جلطبزدبأأنجطبام!مبماروفإوو!اار

.1.ألمجلابةرسه!لم!عالماولرهفلىبع!بماله،!شن!إلتزلناالهكأ!ا"برث!ب!!12الولكلصهمحم!ر"اا!%%أ

ا:،."%ا-بي*"!ا/،.-.ا32100ل!نجىفقابرلىبخنرال!لمطمإمحندماا*لم

.،*!ة.،.ا""،أ"اسلإأ!!تعش؟!ددصلم،بأسءإالفملى!ا

؟!2بر":؟!".ا.!ا!.-!البلإ%(لمليلليغماظ!!ع!1لقفالىلل!شا-ا

في-1،.002!نمث!نيا!./011ضلمول،فى"!المألعو".ضلى.

ا.!!!.:"ا.إ.)/ا!،1-،0،لأ،001110ام!أ!..ء-جى!صيبمحبيمص)01.11لأ.أأ

ا.

)ك(الكويتنسحةخاتمة
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